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مقدمة

ــة الغرب احلدود  ــدود املصرية ومن جه ــرق احل ــم ليبيا من جهة الش تتاخ

ــون بحثا كل ما يخص مصر وتونس من الناحية  ــية وقد قتل الدارس التونس

ــف عن دورها  ــي لم أجد أحدا منهم يعرج على ليبيا ليكش ــة ولكنن الثقافي

ــاطاتها اخملتلفة  ــورة تفصيلية ألوجه نش ــال الثقافة أو يقدم لنا ص ــي مج ف

ــالمية لم يكن  ــم ذلك بأن ليبيا اإلس ــر بعضه ــالم وقد فس منذ دخلها اإلس

ــترك في دفع عجلة البحث العلمي إلى االمام  لها أي دور ثقافي وأنها لم تش

ــذا اخلصوص وكدت أصدق  ــد الباحثون ما يكتبونه عنها في ه ــذا لم يج وله

هذا الزعم وأردده مع املرددين لوال أنني شغلت نفسي منذ تعاقدت للعمل مع 

اجلامعة الليبية بقراءة كل مايتعلق بليبيا االسالمية في كتب االدب والتاريخ 

ــجل في بطاقات خاصة كل ما يصادفني في هذا  والتراجم وغيرها وكنت أس

ــد جتمعت عندي آالف من  ــة عامني من التنقيب والتقيي ــوص وبعد قراب اخلص

ــواة لبحث مركز عن الدور  ــجالت التي رأيت فيها ما يصلح ن البطاقات واملس

الثقافي لليبيا اإلسالمية.

ــي: عند أي فترة  ــائل نفس وحيث عزمت على البدء في الكتابة أخذت أس

ــد كان واضحا أمامي أن من  ــير بالبحث؟ لق ــاقف؟ وإلى متى سأس زمنية س

ــهل أن مييز املرء بني فترتني مختلفتني من تاريخ ليبيا وهما: فترة ما قبل  الس

ــهل ان مييز بني فترتني أو  ــالم ولكن ليس من الس ــالم وفترة ما بعد االس اإلس

ــاطها على  ــيم نش ــوغا لتقس ــالمي ليكون ذلك مس أكثر في تاريخها االس

ــي ألن تاريخ ليبيا منذ  ــي ال اعتياطي ولهدف علمي ال حتكم ــاس موضوع أس

دخلها االسالم يعد امتدادا حلياة واحدة وطابع فكري معني.
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ــط  ــي وللبحث أن أبحث عن نقطة في وس ــك رأيت ان من اخلير ل ــع ذل وم

الطريق أقف عندها حتى ال تتشعب بي السبل وأضل وسط خضم متالطم 

ــاب الهجري. وبعد تأمل  ــر قرنا باحلس من األحداث التي متتد قرابة اربعة عش

ــر العثماني ألن  ــد بداية العص ــى ان أقف بالبحث عن ــتقر رأيي عل ــر اس وتدب

ــمى فترة  ــالمي حتى دخول األتراك ميكن ان تس الفترة املمتدة من الفتح االس

ــبقها فترة قدمية وتتلوها فترة حديثة وقوى من  ــيطة في تاريخ ليبيا تس وس

ــني من اعتبارهم احلكم  ــة ما رأيته عند كثير من املؤرخ ــكي بهذه الوقف متس

التركي بداية العصر احلديث ونهاية العصر الوسيط وممن فعلوا ذلك االستاذ 

ــن سليمان محمود في كتابه ليبيا بني املاضي واحلاضر اذ قسم  الدكتور حس

الفترة االسالمية قسمني جعل عنون اولهما الليبيون في العصور الوسطى 

ــوان ثانيهما ليبيا في العصور  ــالمية وقف به عند احلكم العثماني وعن االس

احلديثة بدأه بالعهد العثماني.

ــاط الثقافي  ــتقر رأيي على تخصيص هذا البحث لتتبع النش وهكذا اس

لليبيا االسالمية خالل عصرها الوسيط اي منذ الفتح االسالمي حتى بداية 

العصر التركي.

وقد وجدت من الصعب في كثير من االحيان ان افصل ليبيا في عصورها 

ــالمية عن مناطق اخرى مثل مصر وبلدان املغرب املتاخمة فإن ليبيا وان  االس

ــرق او الغرب او  ــواء من الش كان لها مدلول خاص االن وحدود متفق عليها س

اجلنوب فهي لم تكن كذلك في العصور االولى ولم تكن حدودها فيما مضى 

ــة تتبع في كثير  ــد كانت منطقة برق ــا املوجودة حاليا فق ــق مع حدوده تتف

ــاحلية من  ــتقاللها اخلاص واملناطق الس من االحيان مصر وقد يكون لها اس

ــتقل بوضع خاص عن املناطق اجلنوبية من طرابلس  طرابلس كانت احيانا تس

ــت تعد اداريا جزءا من مناطق متتد  ــت تتحد معها وفي كلتا احلالتني كان وكان

ــة الغرب.وباإلضافة إلى هذا فهناك ظاهرة انتقال العلماء من مكان  إلى جه

ــارج ليبيا ثم  ــيطة فمنهم من ولد خ ــور الوس ــر وبخاصة في العص ــى آخ إل

ــتوطن في مكان آخر  ــتوطن فيها ومنهم من ولد بها ثم تركها واس جاء واس

ــم حياته بني عدة بلدان من بينها ليبيا فعلى اي اساس حتدد  ومنهم من قس

ــخص اعلى مولده ام على موطن ثقافته ام مكان استقراراه ام  جنسية الش

مكان وفاته وما احلال اذا كان عمره مقسما بني عدة بلدان بطريقة ال تسمح 

بتغليب بلد على آخر.

ــال مناطق في  ــض االحيان من ادخ ــذا وذاك كان البد في بع ــن اجل ه وم

البحث خارج حدود ليبيا احلالية وفي بعض االحيان كنا جند انفسنا مضطرين 

ــابهم إلى ليبيا  ــى ادراج بعض العلماء او االدباء في البحث رغم عدم انتس إل

ــت تضم اراضي  ــر النضوائهم حتت لواء دولة كان ــا احلديث وذلك نظ مبدلوله

ليبيا او بعض اجزائها.

وقد رأيت قبل ان أعرض عن نشاط ليبيا الثقافي ان اقدم فصوال ال تتعلق 

ــار  ــالم وبكيفية انتش ــا االصليني قبل مجيء االس ــكان ليبي ــال البربر س بح

ــالم في املنطقة وبحال اللغة العربية وتقدمها وانتشارها في املنطقة  االس

ثم مبراكز الثقافة التي يسرت لليبيني سبل البحث وهكذا استقر اخراج هذا 

الكتاب في بابني على النحو االتي:

ــي بالترتيب: البربر  ــة؛ وحتته فصول اربعة ه ــات متهيدي الباب األول: دراس

ــالم في املنطقة - الصراع اللغوي في املنطقة  ــار االس ــالم - انتش قبل االس

- وسائط الثقافة لدى الليبيني. 

الباب الثاني: النشاط الثقافي؛ وحتته فصول ثالثة هي بالترتيب الدراسات 

االسالمية – االدب -  الدراسات اللغوية.
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ــاط الثقافي لليبيا في عصرها  ثم انهيت بخامتة تهدف إلى تقييم النش

ــت بها الدول  ــاطات التي قام ــائر النش ــه في مكانه بني س ــيط ووضع الوس

االسالمية االخرى.

ــكل فرع من فروع  ــث الدرس التفصيلي ل ــس من همي في هذا البح ولي

ــة فذلك ما الميكن عالجه في مجلد واحد بل يحتاج إلى عدة مجلدات  املعرف

ــني مختلفي  ــى متخصص ــه يحتاج إل ــارف كما ان ــبه بدائرة مع ــون اش تك

ــل حتت تخصصه كذلك ليس  ــص يعالج كل منهم الفرع الذي يدخ التخص

ــال الليبيني بأعمال غيرهم  ــة التفصيلية املقارنه ألعم من همي هنا الدراس

في جميع مجاالت الثقافة التي طرقوها فهذا جهد جماعة ال جهد فرد واحد 

ــة. وأرجو أن اكون بعملي  ــم إلى عدة ابحاث منفصل ــو عمل اولى ان يقس وه

هذا قد وفقت في عرض الصورة العامة وتقدمي اخلطوط الرئيسية جلهود ليبيا 

في عصرها الوسيط في مجاالت الثقافة اخملتلفة.

واهلل املوفق.

مدينة احلدائق طرابلس 

د. احمد مختار عمر

�970 – �390

الباب الاول

درا�شات تمهيدية
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أصل البربر:

ــا او على االقل  ــي املعروفني لن ــمال االفريق ــكان الش يعد البربر أقدم س

ــد كانوا حني الفتح  ــمال االفريقي)�( وق ــالالت املعمرة في الش من اقدم الس

ــون فكانوا  ــا االول ــة الرحل أم ــر وطائف ــة احلض ــني: طائف ــالمي طائفت االس

ــمالية اخلصبة واتلسفوح املزروعة وهؤالء مبرور الزمن  يسكنون النواحي الش

اندمجوا في الروم ونسي بعضهم قوميتهم وعاداتهم)2( وأما االخرون فكانوا 

ــكنون الصحاري والواحات واجلبال وهؤالء احتفظوا بقوميتهم وعاداتهم  يس

ــم اال انتهزوها حتى  ــم يتركوا فرصة للثورة عليه ــرا ما قاوموا الروم ول وكثي

ــص من داخل ليبيا  ــابع امليالدي كان نفوذ الروم قد تقل ــه مبجيء القرن الس ان

وانحصر في السواحل)3(.

ــديد البأس كثير   وآثار البربر تدل على انهم جيل عزيز مرهوب اجلانب ش

ــع مضاه ألمم العالم واجياله من العرب والفرس والروم وهناك آراء متعدة  اجلم

ــمال االفريقي  في بيان اصل البربر وموطنهم االول وكيفية وجودهم في الش

ال يخرج بعضها في احلقيقة عن ان يكون مجرد فروض)4( واهم هذه االراء:

ــكنون فلسطني وكان ملكهم جالوت فلما قتله  � - ان البربر كانوا يس

ــث انتهوا إلى لوبية  ــر متوجهني إلى املغرب حي ــالم خرج البرب داود عليه الس

� - الجوهري : السلالات البشرية ص723 .
2 - الزاوي : تاريخ الفتح العربي ص�2.

3 - المرجع والصفحة وشيت خطاب قادة فتح المغرب العربي �/�7،��.
ــن ذلك الحديث في اصل البربر من اكثر الاحاديث اضطرابا  ــول مبارك الميلي معبرا ع 4 - يق
ــم لم يحصلوا  ــا واطالوا البحث ولكنه ــه المؤرخون قديما وحديث ــعها خلافا بحث في واوس
ــي القديم والحديث ص�4  ــة واراء متناقضة تاريخ الجزائر ف ــن ذلك الا على روايات متضارب م
ويقول صاحب الاستقصا :« واعلم ان الخلاف في نسب البربر طويل وقد تركنا جله اختصارا 

)3�/�(
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اللغتني البربرية واملصرية القدمية برباط واحد وتضعهما في مجموعة واحدة 

كما سنفصل احلديث فيما بعد.

ــول ان املهاجرين  ــني من البربر فيق ــتاف لوبون بني نوع ــرق جوس � - ويف

ــمالي اجلزيرة العربية او  ــود الشعور قد أتوا من شواطىء الفرات ومن ش الس

من مكان ابعد من ذلك اما املهاجرون الشقر الشعور الزرق العيون فقد جاءوا 

من شمالي اوربة)�2(.

ــني متميزين او  ــود جنس ــة يدعى وج ــه من ناحي ــذا الرأي ان ــورة ه وخط

ــعورا عند بعض  ــد ان يخلق ش ــة اخرى يري ــني ومن ناحي ــني مختلفت عصبيت

ــاس بالشخصية  البربر بانتمائهم إلى اصل اوربي حتى يقتل عندهم االحس

ــا واوربا ارتباط قوي من قدمي ولذا ال  ــتقلة ويوهمهم ان ارتباطهم بفرنس املس

يوجد معنى ملقاومة االستعمار االوربي من أي نوع.

ــبيه بهذا الرأي ما حاوله رين Rinn من ادعاء انتماء البربر إلى اصول  وش

اوربية متعددة معتمدا على بعض املقارنات اللغوية اللفظية)�3(. 

ــن الفرس او من الهند او  ــاك نظريات اخرى مثل القول بأنهم م 7 - وهن

من اخالط شتى)�4(.

أصل كلمة بربر:

ــها واول من  ــل البربر اختلف في اصل الكلمة نفس ــا اختلف في اص كم

استعملها:

ــوا اوال هناك)�( وقيل ان  ــور مصر الغربية فتفرق ــة وهما كورتان من ك ومراقي

ــر بعضهم ان تلك  ــطني بعض ملوك فارس)�( ويذك ــذي اخرجهم من فلس ال

ــيح مبدة التقل عن ثالثني  ــي العصر احلجري وقبل ميالد املس ــرة كانت ف الهج

ــمال  ــتقصا ان هجرة البربر إلى الش ــن كالم صاحب االس ــا)7( ويفهم م قرن

ــي متت على مرحلتني املرحلة االولى في فترة متقدمة من التاريخ حني  االفريق

ــام فترك عدد منهم فلسطني وذهبوا إلى املغرب اما  تنازع بنو حام مع بني س

ــطني حتى زمن داود فلما قتل داود جالوت امر بإجالئهم  الباقون فظلوا بفلس

عن بالد كنعن وفلسطني إلى ارض املغرب)�(. 

2 - ان البربر نشأوا باملغرب وليسوا منقولني من مكان آخر)9(.

3 - أن أصلهم من اليمن من عرب حمير)�0(.

4 - أن أصلهم من عرب الشمال وبالتحديد من خلم وجذام. 

� - والرأي الذي اختاره ابن خلدون من ولد كنعان بن حام بن نوح وذكر ان 

ابناء حام ثالثة: كنعان جد البربر ومصرامي جد قدماء املصريني وفلسطني جد 

الفلسطينيني القدماء)��(.

ــن ان البربر حاميون  ــل اليه م ــن خلدون ما توص ــا من رأي اب ــذي يهمن وال

وليسوا ساميني وهو الرأي الذي ترجحه الدراسات اللغوية املقارنة التي تربط 

ــاس : ليبيا في كتب  ــان عب ــوح مصر وافريقيا ، مقتبس في احس ــد الحكم : فت ــن عب � - اب
التاريخ والسير ص92

� - عبد المنعم عبد العال : لهجة شمال المغرب ص32
7 - دبوز : تاريخ المغرب الكبير �/23

� - الاستقصا �/�0
9 - مبارك الميلي ص�4

�0 - الزاوي : تاريخ الفتح العربي ص�7
�� - عبد المنعم عبد العال : لهجة شمال المغرب ص22 

�2 - حضارة العرب ص244 وقد علل د. محمد عوض محمد في كتابه : الشعوب والسلالات 
ــمالية ولكن في وقت  ــكان بوجود هجرات اوربية ش ــقرة عند بعض الس الافريقية وجود الش

لاحق ونزول اصحابها بديار المغرب )ص 342 ، 343(
�3 - مبارك الميلي �/�3

�4 - مبارك الميلي �/49 و �0 الاستقصا �/�0
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ــابا إلى جدهم » بربر  ــهم بذلك انتس ــموا انفس � - فقيل ان البربر س

ــالمي وقبل ان يعرفهم  ــم من قبل الفتح االس بن متال« وقد عرفوا بهذا االس

العرب)��(. 

ــس بن صيفي من  ــك افريقس بن قي ــماهم بذل ــل ان اول من س 2 - وقي

ــمع  ــة وبنى املدن واالمصار فحني س ــزا املغرب وافريقي ــة ملا غ ــوك التبابع مل

ــال: ما أكثر بربرتكم  ــن والحظ اختالفها وتنوعها تعجب من ذلك وق رطانته

فسموا بالبربر)��(. 

ــتقة من لفظ  ــة يونانية االصل وانها مش ــرى بعضهم ان الكلم 3 - وي

ــظ او الصوت الذي يصدره االلثغ ثم صار  ــاروس« التي تعني اصال: اللف »فرف

ــة تختلف عن لغتهم ولذلك  ــون يطلقونها على كل من يتكلم بلغ اليوناني

سموا ايطاليا »برباريا«)�7(. 

 Barbarus ــتقة من لفظ التيني قدمي هو 4 - ويرى بعض آخر انها مش

ــم لغة البربر  ــتطيعوا فه ــي كالمه ويظهر ان الرومان لم يس ــم ف أي املتلعث

فأطلقوا على اصحابها هذا االسم)��(. 

ــظ »ورورا » باللغة  ــن لف ــوذة م ــا مأخ ــى انه ــم إل ــب بعضه � - ويذه

السنكريتية ومعناه »غريب«)�9(. 

ــكان شمال  ــم على س � -  ويقال ان العرب هم الذين اطلقوا هذا االس

ــل كلمة »ليبيني«  ــة لذلك حلت كلمة »بربر« مح ــة جميعا. ونتيج افريقي

ــمية عدم فهم العرب للغتهم)20( ولكن  ــالمي وسبب التس منذ الفتح االس

ــموا كل  ــرأي قائال: »ولو صح هذا لس ــي دبوز على هذا ال ــرض محمد عل يعت

جنس اليفهمون لغته بربرا كأقباط مصر ولغتهم حامية كلغة البربر«)�2(. 

أصل اللغة البربرية:)22(  

ــات اللغوية تنتمي  ــة البربرية، وإلى أي اجملموع ــا احلديث عن اصل اللغ أم

ــكل ملحوظ وذلك  ــعب وتتباين فيه وجهات النظر بش ــث طويل متش فحدي

ــد اليونان او الرومان  ــخ طويل ال يرجع فقط إلى عه ــه يعالج لغة ذات تاري الن

ولكن إلى فترة ما قبل التاريخ)23( واخلالف في اصل اللغة البربرية اليخرج في 

مجموعة عن النظريات االربع اآلتية:

� - انها تنتمي إلى مجموعات اللغات السامية.

2 - انها تنتمي إلى مجموعة اللغات احلامية. 

ــابقني وتضع اجملموعتني  ــا النظرية الثالثة فهي جتمع الرأيني الس 3 - ام

في مجموعة واحدة.

ــامية او  ــرج البربرية عن اجملموعة الس ــة فتخ ــة الرابع ــا النظري 4 - وأم

احلامية وتعتبرها اخالطا او مزيجا من لغات متعددة معظمها اوربي.

�� - دبوز �/ �2
�� - دائرة معارف البستاني �/277

�7 - المرجع السابق �/�27
�� - ملامح المغرب العربي ص��

�9 - البستاني في دائرة معارفه �/277

20 - دبوز �/�2 وملامح المغرب العربي ص��
2�/� - 2�

ــح اعتبار البربرية لغة واحدة ذات لهجات متعددة او هي مجموعة من اللغات  ــل يص 22  - ه
ــة ويعد الخلاف  ــك فمنهم من يعتبر البربرية لغ ــف نظرة اللغويين في ذل ــة؟ تختل المختلف
ــول عن البربرية  ــن هؤلاء O.Bates الذي يق ــرا خلافا لهجيا وم ــن متكلميها وان كان كبي بي
ــو والمفردات » )ص 73  ــي في النح ــابه اساس ــاوت كبير بين اللهجات وان وجد تش : »والتف
ــا لغة مؤلفا Libya Notes )ص�0( ومنهم من  ــك اعتبره The Eastern Libyans كذل
ــات البربرية« ومن  ــم »اللغ ــة مجموعة من اللغات ولذلك اطلقوا عليها اس ــرون البربري يعتب

هؤلاء Applegate في بحثه The Shelha )ص324( 
The Eastern Libyans -  23 ص79.
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وإليكم احلديث عن كل نظرية بالقدر الذي يسمح به املقام:

ــرون ان الليبيني  ــك الذين ي ــة االولى فهم اولئ ــاب النظري ــا اصح � - أم

القدامى يرجعون إلى اصل سامي وانهم نزحوا اما من اليمن بعد انفجار سد 

ــر)24( ويؤيد اصحاب هذه النظرية  ــأرب او من العراق بعد حدوث طوفان مدم م

ــامية مثل  ــابه بني البربرية ومجموعة اللغات الس ــم مبا يوجد من تش دعواه

ــامية  ــك االصوات التي جندها في البربرية وقلما جندها في غير اللغات الس تل

كاحلاء والضاد والغني)�2(.

ــدو ضعيفة والتقوى على الصمود امام ما  ــذه النظرية في احلقيقة تب وه

وجه إليها من اعتراضات كما سيأتي عند عرض النظرية الثانية.

ــا النظرية الثانية فتبدو اقوى النظريات واقربها إلى العلمية وقد  2 - ام

توصل إليها اصحابها بعد اجراء مقارنات متعددة بني اللغة البربرية واللغات 

السامية من ناحية وبينها وبني احلامية من ناحية اخرى.

ــن انكر  ــام ���3( اول م ــر Francis Newman )ع ــد كان البروفس وق

ــاميات  ــا ان من اصحابها عالم الس ــة البربرية)�2( كم ــامي للغ ــل الس االص

القدير Renan الذي يقول: انه رغم وجود شبه بني البربرية وبعض الساميات 

ــامية مثل  ــابه بني أي لهجة بربرية ولغة س فهي مختلفة عنها واليوجد تش

ــاميتني)27(. ويقول Sergi في كتابه املشهور  ــابه املوجود بني لغتني س التش

The Mediterranean Race: »اللغة البربرية حامية وهي قريبة الصلة 

باملصرية وغيرها من احلاميات الشرقية« ويقول »وال ميكن ان نقول ان الليبيني 

ــزاة ألنا نعلم ان  ــة احلامية من الغ ــبوا اللغ ــم يكونوا حاميني وانهم اكتس ل

ــذا فقد كان محصورا في  ــزوا هذه البالد واذا كان قد حدث ه ــني لم يغ املصري

بعض القبائل الشرقية ولفترة محدودة حقا ان مصر قد اقامت عالقات جتارية 

ــلطان سياسي عليها. وعلى هذا  مع القبائل الداخلية ولكن لم يكن لها س

فاللسان البربري هو اللسان االصلي لهذا الفرع احلامي«)�2(.

ــتاذ مبارك امليلي الذي يقول:« فأما اللغة  ومييل إلى هذا الرأي كذلك االس

فال مشابهة بني لغات البربر واللغات السامية نحوا وتصريفا ولها مشابهة 

ــة والصومال  ــة واحلبش ــني والنوب ــاء املصري ــب بلغة قدم ــث التركي ــن حي م

والهوصا..«)29(.

ــرية اذ  ــالالت البش ــري اجلوهري في كتابه الس ــده ايضا الدكتور يس ويؤي

ــني كما انهم من  ــة اللغوية ينتمون إلى احلامي ــون من الناحي ــول: »الليبي يق

الناحية الساللية يشبهون جيرانهم املصريني وغيرهم من الشعوب التابعة 

للفرع الشرقي من احلاميني«)30(. 

ــا حامية -  ــة - وهي ايض ــة واملصرية القدمي ــني البربري ــابهات ب أما املش

ــع والضمائر. كما ان  ــام الفعلي. وفي نظام اجلم ــابه في النظ فأهمها التش

مقارنة املفردات في اللغتني تثبت ان هناك قدرا مشتركا بينهما في الكلمات 

ــتركة  البدائية)�3(. ويعلق Oric Bates على ذلك بقوله: »وان الوحدات املش

ــل من املمكن  ــابه النحوي املثير يجع ــة واملصرية والتش ــي مفردات البربري ف

االطمئنان إلى القول بوجود عالقة قوية بينهما »)32(. 

24 - حسن سليمان محمود : ليبيا بين الماضي والحاضر ص27 والادب المغربي لابن تاويت 
وعفيفي ص�2

�2 - حسن سليمان محمود ص�2 وسعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ص�7 ، ��
�Libyan Notes - 2 ص�0 .

The Eastern Libyans - 27 ص73

�2 - ص��
29 - تاريخ الجزائر في القديم والحديث �/��

30 - ص329
ــات البدائية  ــرب المؤلف امثلة للكلم ــد ض ــر ص�� The Eastern Libans وق �3 - انظ

المشتركة بين اللغتين فانظرها في الصفحات ��، �3
32 - المرجع السابق ص�4
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ــة لأللفبائية  ــافات األثرية احلديث ــذا الرأي كذلك باالكتش ــن دعم ه وميك

ــمل كريت ومصر  ــترك يش البربرية التي يربطها العلماء بنظام هجائي مش

وكل الشمال االفريقي واسبانيا وسنزيد هذه النقطة تفصيال فيما بعد.

وال ينكر اصحاب هذه النظرية وجود بعض مشابهات بني البربرية واللغات 

السامية ولكنهم يلفتون النظر إلى احلقائق االتية:

ــذور بني البربرية  ــترك من اجل ــم مما لوحظ من وجود عدد مش ــى الرغ ا-عل

والساميات فإن االغلبية العظمى من املفردات مستقلة)33(.

ــابه  ــامية مرجعه التش ــابه بني البربرية وبعض اللغات الس ب- ان التش

ــامية فقد ثبت باملقارنة وجود تقارب بينهما في  بني اجملموعتني احلامية والس

ــي او الثالثي وفي نظام  ــض اخلصائص الصوتية وفي خاصية االصل الثنائ بع

الضمائر وفي بعض طرق االشتقاق)34(.

ــباب سياسية مثل الغزو والفتوحات  ج- بعض هذا التشابه مرجعه اس

القدمية)�3(. 

ــل البربرية التي وجدت اثناء  ــق من املؤرخني ان بعض القبائ ــرف فري د- اعت

الفتح ذات اصل عربي ومن بينها صنهاجة وكتامة ذات االصل اليمني)�3(.

ــني البربرية وعربية  ــامية او ب ــى هذا انه وجد تالق بني احلامية والس ومعن

ــن التبادل او  ــمح بنوع م ــرة ما من فترات التاريخ س ــني في فت ــني القبيلت هات

التأثير والتأثر.

ــهم من هذا الصراع بني  3 - وأما النظرية الثالثة فيريح أصحابها انفس

ــني برباط واحد او  ــامي ويربطون اجملموعت ــار االصل احلامي او االصل الس انص

أصل مشترك سماه بعضهم »اجملموعة االفروآسيوية » وبعضهم »اجملموعة 

احلامية السامية« ويعتمد هؤالء واولئك في ربطهم اجملموعتني في مجموعة 

واحدة على النقاط االتية:

أ- اللغات احلامية تختلف عن سائر لغات افريقية.

ــابهة بقدر كبير للغات السامية مما يسمح  ب- اللغات احلامية تبدو مش

بالقول بوجود قرابة لغوية قوية بينهما.

ــورة خاصة  ــن احلاميات انها ص ــا تطور ع ــدو وكأنه ــاميات تب ج- ان الس

للحاميات تطورت فيها اللغة إلى ان تكون اعرابية . 

ــمى  ــا نادى به عالم املصريات القدير Adolf Erman من أن ما يس د- م

ــى افريقية من جنوب اجلزيرة العربية  ــامي هاجر إل باجلنس احلامي ماهو اال س

ثم اختلط بدماء افريقية متنوعة)�3(.

ــن أصحاب هذه النظرية جرينبرج الذي يعد من اقدر علماء اللغات في  وم

العصر احلاضر وقد نادى بنظريته هذه بعد ان قدم دراسة عن اللغات االفريقية 

ــنوات من �949 إلى ���9 وانتهى إلى القول بان لغة البربر  ــتغرقت الس اس

ــامية متت كلها إلى اصل واحد سماه »اجملموعة االفرواسيوية »  واللغات الس

ــت  ــيل كوهني الذي نادى بأن اللغات احلامية ليس كما أن من أصحابها مارس

ــامية، بل انهما  - في حد ذاتها - وحدة تقف موقف التقابل من اللغات الس

يكونان أسرة أكبر هي »اجملموعة احلامية السامية«)39(.
Libyan Notes - 33 ص�0

Barton - 34 في Semitic and Hamitic Origins ص�2-23 وبعد ان عدد المؤلف احد 
ــبه )ص �7-�2( قال : » الفحص اللغوي يثبت وجود علاقة بين المجموعتين  ــر وجه ش عش

الحامية والسامية » )ص2�9 (
�3 - سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ص��

�3 - لهجة شمال المغرب ص33

A Study of Race in the Anicient Near East - 37 ص��
�Semmitic and Hamitic Origins - 3 ص�0

ــعوب  African Languages الش ــادة  : Encyclopaedia Britannica م ــر  39 - انظ
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ــات وابعدها عن الواقع. ــة الرابعة فهي اضعف النظري ــا النظري 4 - وأم

ــك الذين عجزوا عن رد  ــن العلماء احدهما يضم اولئ ــد نادى بها فريقان م وق

ــوا في الفترة التي  ــة إلى مجموعة معينة ومنهم علماء عاش اللغة البربري

ــن اللغات ليمكن  ــة اجلادة لهذه اللغة ومقارنتها بغيرها م ــبقت الدراس س

التنبؤ بأصلها اما الفريق اآلخر فيضم بعض الساسة احملترفني الذين يزيفون 

احلقائق العلمية خلدمة اغراضهم االستعمارية.

ــات البربرية  ــق االول Joseph Applegate الذي يعتبر اللغ ــن الفري فم

تشكل مجموعة لغوية مستقلة تسمى »مجموعة اللغات البربرية« التي 

ــل Shilha و Rif و ال Touareg و ال Kabyle وغيرها)40(.  ــمل لغات مث تش

ــة مجهولة  ــرى ان البربرية لغة غريب ــذي ي ــي Peyronnet ال ــم بيرون ومنه

األصل)�4(.

ــر  أما الفريق الثاني فيضم عاملني كبيرين احدهما M.Olivier الذي نش

بحثا حاول فيه ان يظهر القرابة بني اجلذور البربرية واجلذور الهندأوربية ويعلق 

ــن األمثلة التي  ــك بقولهما: »ولك ــاب Libyan Notes على ذل ــا كت مؤلف

ذكرها ابعد عن أن تقنعنا مبا ذكر باإلضافة إلى أن علم اللغة اآلن قد تقدم إلى 

ــابه قريب او بعيد بني املفردات  االمام وخلف وراءه مرحلة الزعم بأن وجود تش

ــن أن يؤدي إلى القول  ــى القول بوجود عالقة بني املفردات ميك ــن أن يؤدي إل ميك

ــا«)42(. وأما اآلخر فهو  ــي تركيبات صيغه ــة بني لغات ال تتفق ف ــود عالق بوج

ــة اوربية وانتهى إلى القول  ــذي ناظر بني ألفاظ بربرية واخرى هندي Rinn ال

ــول ايطالية قدمية واملانية واجنليزية  ــأن مفردات اللغة البربرية ترجع إلى أص ب

ــيا واتانا منها مبفردات  ــويدية ونروجية بل لم يكتف بذلك فطار إلى روس وس

ــتاذ مبارك امليلي  ــردات بربرية ويعقب االس ــه في تقريبها من مف اتعب نفس

ــي ال بقلم علمي يريد ان ميزق البربر  على هذا بقوله: »لقد كتب بقلم سياس

ويوزعهم على امم اوربية لكي يسهل على البلعوم االوربي ابتالعهم«)43(.

خصائص اللغة البربرية)44(: 

من خصائص اللغة البربرية ما يأتي:

� - االبتداء بالساكن وتتابع مثل: تزاليت مبعنى الصالة، ومتارت مبعنى اللحية، 

وتفويت مبعنى الشمس، وتفاوت مبعنى النار.

2 - قد ينقلب فيها الفعل اسما واالسم فعال.

ــم ال في آخره وقد يختم االسم بناء  3 - تاء التأنيث فيها تكون في اول االس

ــى امرأة وتامروت  ــه كقولهم: تامطوت مبعن ــن البد من تاء في اول ــك لك كذل

مبعنى بندقية. 

4 - يكثر بدء اسمائها بالهمزة مثل اجنا مبعنى السماء.

ــن  ــت حرفا فتثنية اتري )النجم(: س � -  عالمة التثنية فيها كلمة وليس

ايتران ومعناها: اثنان من النجوم )سن = اثنان وايتران = جمع اترى(.

ــد يكون األخير بدون  ــاء واملضارع واألمر بالهمزة. وق ــي يبتدىء بالي � - املاض

ــرب)�4(. وفي بعض اللهجات  ــو مبعنى اش ــزة كما في العربية. ومثاله ُس هم

.tsou أو  tsoua يضاف للماضي سابقة هي
ــد عبد الفتاح  ــارض والناس لمحم ــوض ص�33 افريقية ال ــة لمحمد ع ــلالات الافريقي والس

ص�40-�42 ازمة المغرب الاقصى لروم لاندو ص�9.
ــنة �9�7  ــث س ــدد الثال ــي الع ــزء الثان ــر : The Middle East Journal الج 40 - انظ

ص324 
�4 - تاريخ الجزائر في القديم والحديث �/��

42 - ص�0

44 - تاريخ الجزائر في القديم والحديث �/�2 و �3
ــث عن الصراع اللغوي في المنطقة  ــتفيد بهذا الموضوع فيما بعد حين الحدي �4 - سنس

وتأثير كلا جانبي الصراع على الآخر . 
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7 - عدم وجود أدوات أما السابقة »أل« املوجودة في البربرية احلديثة فمأخوذة 

من العربية.

� -  وجود عالمة للمذكر وهي البدء ب »أ« او »إ«.

9 -  تشكيل املستقبل عن طريق إضافة السابقة Ad  )d =ذ ( للماضي.

ــال  ــروف او األفع ــماء أو احل ــق باألس ــة كلواح ــان متصل ــر نوع �0 - الضمائ

ومستقلة باعتبار كل منها فاعال لفعل.

�� - هناك فرق في الصيغة بني الضمير املتصل املباشر وغير املباشر.

�2 - األفعال التي تنصب مفعولني تشكل عن طريق السابقة S للجذر.

�3 - اجلمع يشكل عن طريق تغيير داخلي او تغيير خارجي.

�4 - تتبع الصفات االسماء في التذكير والتأنيث وغيره)�4(.

�� - يقع الفعل في أول اجلملة ثم الفاعل ثم املكمالت)47(.

اخلط البربري:

ــن الدهر يظنون ان البربرية لغة منطوقة ال مكتوبة  ظل العلماء حينا م

ــت في مناطق  ــوف احلديثة التي مت ــد الكش ــاد هذا الرأي بع ــى ظهر فس حت

متعددة من الشمال االفريقي موطن البربر القدماء.

ــاف الذي انتهت اليه بحوث  ويقول مؤلفا Libyan Notes: »إن االكتش

ــور F.Petrie وهو أن االلفبائية التي ظهرت  ــتاذ A.J.Evans والبروفس االس

ــكل  ــمال االفريقي - تش ــي كثير من النقوش التي عثر عليها في كل الش ف

ــبانيا وغيرها  ــترك بني كريت ومصر من ناحية واس ــزءا من نظام واحد مش ج

ــافات احلديثة  ــاف يعد واحدا من اهم االكتش ــن ناحية اخرى - هذا االكتش م

ــا: »وقد أثارت هذه النقوش اهتمام  ــول اآلثار قبل التاريخية«. ويقوالن ايض ح

ــافات متتد إلى خليج  ــنة وقد وجدت في منس ــني س الباحثني ملدة على اخلمس

سيناء شرقا وجزر الكناري غربا والصحراء جنوبا »)�4(.

ــنة  ــني س ــذا الكتاب قد طبع عام ��90 ويتحدث عن اخلمس واذا كان ه

ــر فإن البحوث التنقيبية لم تتوقف في القرن  ــع عش الثانية من القرن التاس

ــول Goodchild: »ان أعمال  ــذ ��94 يق ــل زادت وبخاصة من ــرين ب العش

ــني االخيرة  ــنوات اخلمس التنقيب التي متت داخل منطقة طرابلس خالل الس

ــنة ��94 قد أدت إلى اكتشاف عدد كبير من النقوش التي  وبخاصة منذ س

ــة عن لغة الليبيني وحياتهم خالل العصر الروماني«)49(.  متدنا مبعلومات هام

ــا تزال قليلة وأنها ال  ــفة م ولكن املؤلف مع ذلك يعترف بأن النقوش املكتش

تكفي الباحثني اللغويني لكي يصلوا إلى نتائج لغوية محققة)�0(.

والنقوش التي عثر عليها تشكل ثالث مجموعات رئيسية:

ــة البربرية ولكن في حروف التينية  ــا اجملموعة االولى فقد كتبت باللغ أم

وقد أطلق الباحثون عليها اسم Latino Libyan وقد لوحظ ان كاتب هذه 

ــتخدم إلى جانب الرموز الالتينية رموزا غير التينية للتعبير  النقوش كان يس

عن األصوات التي ال توجد لها رموز في تلك اللغة)��(. ومن أمثلة هذه النقوش 

تلك التي ذكرها Goodchild وهي:

ــي، ومن بينها نقوش مت العثور  ــا اجملموعة الثانية فقد بخط غير التين وأم

ــة موجودة في الصحراء  ــن البربرية الميزابية وهي بربري ــه مأخوذة م ــوز �/49 وأمثلت �4 - دب
بجنوب الجزائر .

Libyan Notes - 47 ص�3
The Eastern Libyans ص74

�4 - ص72
The Latino Libyan Inscriptions - 49 ص��3

   - المرجع ص�43
   - المرجع ص�Inscriptions in the Libyan Alphabet �3 ص��2 ، ��3
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ــدو ابجديتها صورة من صور  ــي �9�3 و �9�7 في غرزة. وتب ــا بني عام عليه

األبجدية الليبية التي سبق العثور عليها في تونس واجلزائر واملغرب)�2(. وتعد 

ــببني: أولهما أنها ميكن  نصوص غرزة ذات أهمية خاصة للكتابة الليبية لس

ــني اخلط الليبي  ــد الثغرة ب ــرن الرابع امليالدى وما تاله فهي تس ــا بالق تأريخه

ــكنية وأدوات  ــا أن معظمها قد وجد على مبان س ــدمي واحلديث. وثانيهم الق

ــت من نوع النقوش اجلنائزية أو املرسومة  ــتقرة وليس منزلية في أماكن مس

على القبور)�3(.

ــة الثالثة فتمثل عددا من النقوش املزدوجة اللغة، بعضها   وأما اجملموع

ــذه النصوص متكن  ــاعدة ه ــي وبعضها التيني – ليبي ومبس ــي – ليب فينيق

ــرين رمزا  ــة الصوتية الثنني وعش ــة القيم ــيون من معرف ــون الفرنس الباحث

ــة وعدد قليل من  ــماء األعالم الليبي ــن قراءة عدد كبير من أس ــتعمال وم مس

الكلمات العادية)�4(.  

ويبدو أنه كان هناك أشكال متعددة او ألفباءات متنوعة لكتابة اجملموعة 

ــة واأللفباء الطوارقية)��(. كما يبدو أن االلفباء  الثانية أهمها األلفباء الليبي

الواحدة قد تعرضت ألنواع من التطوير والتعديل من آن آلخر مما أدى إلى تعدد 

ــى هذا يكون عندنا ثالثة  ــي قدمها لنا العلماء للخط البربري وعل الصور الت

ــري وميثل ثانيها اخلط  ــور أحدها مراحل تطور اخلط البرب ــاذج على األقل يص من

الليبي وميثل ثالثها اخلط الطوارقي.

Inscriptions in the Libyan Alphabet - �2 ص ��2 ، ��3
�3 - المرجع ص ��3

�4 - المرجع ص ��3 ، ��4
�� - وجد كذلك الخط الجرامنتي الذي كان يكتبه الجرامنت الذين استوطنوا جنوب ليبيا 
ومن الحفريات القليلة التي عثر عليها تبين أنه يختلف كلية عن التيفيناغ )جرمة في عصر 

ازدهارها ص ��4(.
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ــرحها كل من األستاذ محمد علي  أما مراحل تطور اخلط البربري فقد ش

دبوز واالستاذ مبارك امليلي. ومن مجموع ما قااله يتبني ما يأتي: 

ــرة حروف يسمونها  أ  - أن احلروف البربرية في القدمي كانت تركب من عش

ــاغ« ومعناها احلروف املنزلة من عند االله ألنهم كانوا يعتقدون أنها  »تيفين

ــر وصورة هذه احلروف كما يلي )مفسرة مبا يوافقها أو  ــت من وضع البش ليس

يقاربها من احلروف العربية (:

nlmrsytdjf

بجدتيسرملن

ــمى »تيدباكني« ومعناها الدليل  ــة أشكال تس ب- وأضيف إليها خمس

على العمل والتوسع ويعتقدون انها من وضع البشر ثم اضيفت حروف أخرى 

في وقت الحق مثل:

zÇct

تشژز

ج- وأضيف كذلك أشكال أخرى وعالمات للحركات مثل:

a وتدل – في األكثر – على الضمة.

u وتدل – في الغالب – على واو املد.

حتى صار مجموع حروفهم ثالثة وعشرين حرفا. 

ــا Massinissa )ولد سنة �23 قم(  د- ويقال كذلك إن امللك مسينيس

مؤسس مملكة نوميديا )اجلزائر ( قد وجه عنايته للخط البربري ورقاه وزاد في 

حروفه حتى استقر على النحو الذي جنده اليوم)��(.

ــتاذ  ــك التي قدمها االس ــورة لها تل ــمل ص ــاء الليبية فأش ــا األلفب وأم

Faidherbe والتي حتتوي على 27 حرفا، وهي)�7(:

ــلامية – بربر  ــي �/�7 ، �� ودائرة المعارف الاس ــوز �/�4 ، �� ، �49 وةالميل ــر دب �� - انظ
ص�02

Libyan Notes - �7 ص 73
ــلام  ــد كان هذا في القديم ثم تأثر البربر بالعرب بعد الاس �� - Libyan Notes ص 74 وق

فصاروا يلتزمون اتجاها في الكتابة هو الاتجاه العربي من اليمين إلى اليسار )دبوز/�7(
Libyan Notes - �9 ص 74 ، افريقية الارض والناس ص �9

ــور  ــفها الدكت ــد أكتش ــة أوال Tifinagh فق ــة الطوارقي ــا األبجدي أم

ــرزق  ــة م ــي منطق ــا ف ــد رموزه ��22 ووج ــنة  ــي س Oudney الفرنس

ــه:« توجد الرموز الطوارقية على كل  ــي فزان ووصفها بقول Mourzouk ف

حجر تقريبا واليهم أن تكون احلروف مكتوبة من اليمني إلى اليسار او العكس 

أو عموديا«)��(. وقد قدم Oudney  لنا �9 حرفا فقط، ولذا فقائمته تنقص 

عن تلك التي قدمها العالم Hanoteau والتي هي)�9(:
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ــرده إلى  ــري. فبعضهم ي ــي أصل اخلط البرب ــات متعددة ف ــاك نظري وهن

ــدال، وبعضهم إلى  ــني، وبعضهم إلى الون ــني، وبعضهم إلى اليوناني املصري

ــه بالصفوية او  ــى االثيوبيني، كما أن بعضهم يربط ــبئيني، وبعضهم إل الس

.)Littmann)�� الثمودية املنسوبتني إلى شمالي اجلزيرة العربية كما فعل

ــر بوضعه  ــدأ البرب ــط البربري قد ب ــا أن اخل ــدو صحيح ــذي يب ــن ال   ولك

ــعوب  ــتفادوها من كتابات ش ــوا فيه او زادوا عليه حروفا اس ــم عدل أوال )�2(، ث

ــمال  ــند القدمي ألهل ش ــة القدمية والفينيقية وخط املس ــرى مثل املصري اخ

 Flinders و Evans اجلزيرة العربية في فلسطني والشام والعراق فقد صرح

ــي وجدت على االواني  ــوز اخلطية )أي املؤلفة من خطوط( الت ــأن بعض الرم ب

ــوده في الرموز الليبية  ــة املصرية القدمية جدا تتطابق مع تلك املوج الفخاري

ــع  ــن ناحية اخرى أثبت Halèvy )في أواخر القرن التاس ــة)�3(. وم والطوارقي

ــمال افريقية  ــر( أن بعضا منها مأخوذ من الفينيقية التي وجدت في ش عش

ــكلها  ــوز الليبية تتماثل في ش ــتة رموز من بني الرم ــد وجد Halevy س وق

ــتاذ دبوز لهذا  وفي قيمتها الصوتية مع الرموز الفينيقية)�4(. وقد مثل االس

ــد ويكتب هكذا + ورمز  ــز التاء في البربرية والفينيقية وهو واح ــل برم التماث

الدال الذي يكتب في البربرية هكذا ^ وفي الفينيقية هكذا ∆ وغير ذلك)��(. 

كذلك صرح االستاذ دبوز أن التشابه بني حروف املسند القدمية وحروف البربر 

ــابه في كلتا  ــاء والتاء التي تتش ــك برموز الزاي والب ــن إنكاره ومثل لذل الميك

الكتابتني)��(.

وبعض هذه احلروف تتجمع في تشكيالت هكذا:

ويالحظ أن األبجديتني الليبية والطوارقية متقاربتان فيما عدا ما أدخلته 

ــدل اخلطوط في احلروف رقم  ــة من تعديالت تتمثل في وضع نقط ب الطوارقي

��، �7، ��، 20، 22، 23)��()الحظ العد من جهة اليسار(.

�� - Libyan Notes ص �7 وانظر كذلك The Mediterranean Race ص �3

�� - The Eastern Libyans ص �� وانظر دائرة المعارف الاسلامية مادة بربر 
�2 - دبور �/�4

Libyan Notes - �3 ص �7، و انظر دبوز �/�4
The Eastern Libyans - �4 ص �� ، �� وانظر دبوز �/�4

��/� - ��
�� - المرجع والصفحة
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وهناك حقائق اخرى تتعلق باخلط البربري حتتاج إلى التنبيه عليها وهي:

ــني واحلروف  ــي البربرية ماعدا الع ــا مياثلها ف ــة لها م ــروف العربي � - أن ح

املعجمة الثاء والذال والظاء)�7(. 

2 - البربر اليعجمون حروفهم.

3 - العني تكتب غينا في البربرية. وتقرأ عينا أو غينا بحسب السياق. وقد 

ــدت عندهم العني نتيجة اختالطهم بالفينيقيني والعرب ولذا لم يفردوا  وج

لها رمزا مستقال)��(. 

4 - يقول Rinn: »املظنون أن الالتينيني قد أخذوا حروفهم عن البربر ألنهم 

ــي االولى في احلروف  ــا« وحروف ل م ن ه ــم الهجائية »املنت ــمون حروفه يس

البربرية)�9(.

ــدون دون جميع البربر  ــوارق هو الوحي ــا يقال من أن الط ــة مل ــه ال صح � - أن

ــة كانت موجودة  ــبق ان الكتاب ــم كتابة خاصة)70(؛ فقد ثبت مما س ــذي له ال

ــاحات  عند البربر بعامة كما يؤيد ذلك النقوش القدمية التي وجدت في مس

واسعة ومناطق لم يسكنها الطوارق مطلقا)�7(. 

ــس املقطعي. ولكن  ــوع األلفبائي ولي ــة تعد من الن ــات البربري � - األبجدي

ــتعمالها ولغياب رموز العلل )في العادة( فمن  ــبب االختصارات في اس بس

املمكن اعتبارها أبجدية شبه مقطعية)72(.

ــني الطوارق ولكن في  ــتعمال حتى اآلن ب ــط الطوارقي مايزال مس 7 - أن اخل

ــرا عن صورته مما يجعلهم في  ــاالت ضيقة وبصورة تختلف قليال او كثي مج

كثير من األحيان عاجزين عن قراءة نقوش اجدادهم)73(.

� - أنه ال مجال للشك في بربرية النقوش التي عثر عليها ألن تردد االسماء 

ــذه الكتابة كانت خاصة باملواطنني  ــة في هذه النقوش يدل على أن ه البربري

األصليني وليست بأي مستوطنني آخرين)74(.

ــوش التي عثر عليها في اجلزائر وتونس محفوظة أصولها  ــض النق 9 - أن بع

في املتحف البريطاني)�7(.

ــى نقوش للخط البربري  ــتاذ Oric Bates أنه لم يعثر عل ــرح االس -�0 يص

أقدم من القرن الرابع قبل امليالد)�7(. 

ديانات البربر قبل اإلسالم:

ــيحية البالد يينون  ــول اليهودية واملس ــر حتى بعد دخ ــم البرب كان معظ

ــة وبعضهم يعبد  ــة معين ــم يعبد إله ــية وكان بعضه ــة أو اجملوس بالوثني

الشمس وبعضهم يعبد القمر)77(.

ــة لهجرات يهودية متت  ــول الدين اليهودي بالد املغرب نتيج ــد بدأ دخ  وق

ابتداء من القرن الثالث قبل امليالد وقد نزلت هجراتهم االولى على الفينيقيني 

ــجل التاريخ لهم ثورات  ــية واللغوية)�7(، وس في تونس بحكم الصالت اجلنس

ــتوطنوا بالد املغرب وقعت إحداها عام ���م في برقة وكانت  مبكرة منذ اس

ــوب وتوزعهم في كل اجزاء  ــم الروماني وأعقبها اجتاههم نحو اجلن ضد احلك

الشمال االفريقي)79(.

�7 - دبوز �/�4
�� - دبوز �/�4

�9 - الميلي �/��
70 - الشعوب والسلالات الافريقية ص 3�3

�Race of Africa - 7 ص �9
72 - المرجع السابق ص �9

73 -  الصحراء الكبرى ص Race of Africa �03 ص �9
Libyan Notes - 74 ص 73

�7 - المرجع ص 72
�The Eastern Libyans - 7 ص ��

77 - انظر الدعوة إلى الاسلام لتوماس ارنولد ص �4 ودبوز �/�40 و Libyan Notes ص 9 
وقادة فتح المغرب العربي �/�9 وتاريخ الفتح العربي في ليبيا للزاوى ص �� ، �9

�7 - السلالات البشرية ص �33 وملامح المغرب العربي ص �9
The Eastern Libyans - 79 ص �20 والممالك الاسلامية في غرب افريقيا ص�7�،7
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ــبية - نفوذاً  ــهم - رغم قلتهم النس ــدو ان اليهود قد حققوا ألنفس ويب

ــام ���م متكن  ــالم. »ففي ع ــتمر حتى مجىء اإلس ــراً في املنطقة اس كبي

ــة، ونصبوا امرأة  ــل اوراس الذين اعتنقوا اليهودي ــراوة Djeraoua في جب اجل

ــان  ــدة لهم - متكنوا من مطاردة العرب بقيادة حس ــم تدعى كاهنة قائ منه

حتى خليج قابس ثم تتبعوهم حتى طرابلس«)�0(. ويحدثنا Blake في بحث 

ــا كتابة عبرية  ــت عليه ــد عثر قرب مصراته على احجار قبور نقش ــه انه ق ل

ترجع إلى عام ��42م مما يدل على وجود مجتمع يهودي اذ ذاك)��(.

ــرب في القرن الثاني امليالدي على  ــيحي فقد وصل إلى املغ أما الدين املس

ــمي  ــيحي الرس ــيحية الدين املس ــدي رهبان اتوا من مصر)�2(، وصارت املس اي

ــنة 3�2 م  ــرش روما س ــطنطني على ع ــذ ارتقى قس ــة من ــة الروماني للدول

ــني بالرومان فكرهوها كما  ــي نظر البربر منذ ذلك احل ــيحية ف فارتبطت املس

كانوا يكرهونهم، وأدى ذلك إلى مخالفتهم واعتناق البربر للمذهب الدوناتي 

ــي الكاثوليكي الذي كان عليه  ــيحي وهو مخالف للمذهب االرثوذكس املس

ــارك طاحنة بني البربر  ــوب مع ــان. وقد أدى هذا اخلالف املذهبي إلى نش الروم

ــابقني - كان يوجد بعض  ــه - إلى جانب املذهبني الس ــان)�3(. ويبدو ان والروم

ــي مصر؛ فإن املراجع  ــائد ف ــيحيني الذين يدينون باملذهب اليعقوبي الس املس

العربية تتحدث عن مناطق من ليبيا أهلها أقباط)�4(.

ونعود إلى الصراع املذهبي فنقول ان املذهب الدوناتي نشأ في أوائل القرن 

ــأه  ــمالي اوراس الذي كان يغلي مبقت الرومان وقد أنش ــالدي في ش ــع املي الراب

ــي أو  ــمى باملذهب الدونتوس ــمى »دونتوس« فس راهبان كان كل منهما يس

ــية مثل حترير املغرب من  ــذا املذهب يرمي إلى غايات سياس ــي وكان ه الدونات

ايدي الرومان ورفع لواء املسيحية.

وما كاد القرن الرابع ينتصف حتى كان جمهور البربر املسيحيني في املغرب 

ــان احلكام وقد بدأت  ــيني مضاجع الروم دنتوس وحتى أقضت قالقل الدنتوس

ــة وروما وفي ثورتهم ضد االمبراطور  ــيني ضد الكنيس املتاعب بثورة الدنتوس

ــن Circumcelliones وهي فئة متعصبة دأبت  ــوا مع جماعة الدواري تعاون

ــيس  ــلب حواف الصحراء ووكل أمر القضاء على الفوضى وإعادة تأس على س

ــتعان  حكم الدولة إلى الكونت بونيفاس ولكنه أعلن الصورة على روما واس

ــائهم واطفالهم إلى افريقيا من  بالوندال وفي عام 429م اندفع الوندال بنس

اسبانيا وكانوا نحو ثمانني الفا بينهم نحو عشرين الف مقاتل وحكموا البالد 

ــيون إلى الوندال ملا كان يربطهما  ــعر بونيفاس بخطئه وانضم الدنتوس فش

ــا  ــنة �33 قاد بلزاريوس جيش ــة الكاثوليكية وفي س ــن كراهية للكنيس م

ــا وكما حدث للوندال قبله رحب الناس به كمخلص لهم من الوندال  بيزنطي

وفي خالل ثالثة أشهر من وصول بلزاريوس كتب إلى االمبراطور جوستنيان ان 

ــة عادت رومانية ولكن ما أن عاد إلى بيزنطة حتى أخذ البربر يزالون ما  افريقي

ــتنيان »أن املذهب  ــادوه من حب تقليدي للحرية وصاحب ذلك اعالن جوس اعت

ــمي لبالد املغرب« وفي سنة ��3 انتزعت امالك  الكاثوليكي هو الدين الرس

�0 - قدر Sir Johnston  عدد اليهود وقت الفتح بحوالي �00 الف والمسيحيين بحوالي 
ــن A History of the Colonization of Africa ص ��(  ــف والبربر بعدة ملايي 300 ال
ــيحيين واليهود من سكان البلاد الاصليين الذين سماهم  ويفهم من هذا انه لم يعتبر المس
بالبربر وقد صرح محمد سليمان ايوب في بحثه بعنوان »جرمة في عصر ازدهارها » بأن »أكثر 
ــكان المدن أي من ابناء الاغريق والفينيقيين والرومان بينما  ــيحية من س الذين اعتنقوا المس

ظل أغلب البربر في ليبيا على وثنيتهم » )ص �73(
�� - الصحراء الكبرى ص 72 

Misurata ص ��
ــر ص 94 ولكن يرى بعضهم ان  ــا بين الماضي والحاض ــليمان محمود : ليبي ــن س �2 - حس
ــيت خطاب قادة  ــيحية عن الروم لأنهم كانوا مغلوبين لهم )انظر : ش البربر اخذوا دين المس

فتح المغرب العربي ص �9(
�4 - تاريخ ليبيا لإحسان عباس ص �3�4 - دبوز �/�40
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ــة القانون وحجر  ــردوا من حماي ــود وغيرهم وج ــيني ويه ــني من دنتوس اخملالف

ــة تراقب  ــن مناصبهم واخذت الكنيس ــم وطردوا م ــم العمل مبذهبه عليه

ــية  ــئون الدولة السياس الوالة واحلكام واهل الوظائف وتتدخل في جميع ش

واملالية واالدارية واحلربية باإلضافة إلى فرض ضرائب باهظة على البربر وابتزاز 

اموالهم مما عمق الفجوة بني البربر وحكامهم من الرومان)��(.

ــد أفادت  ــاب املذاهب األخرى ق ــد أصح ــركات االضطهاد ض ــدو ان ح ويب

ــيحية إلى حد ما وأدت إلى نشرها في الصحراء بعد أن كانت وقفا على  املس

ــدي االضطهاد  ــت الصحراء ملجأ لطري ــاحلية)��(، فقد أصبح ــق الس املناط

ــوا Perpetua وغيره  ــس بربت ــرة املعروفة عن القدي ــي والقصص املثي الدين

ــن الرهبان  ــك في أن االفا م ــا ال تترك مجاال للش ــمال افريقي ــهداء ش من ش

الضعفاء قد فروا إلى الصحراء في اجلنوب)�7(. ويستدل بعضهم على انتقال 

املسيحية إلى الصحراء حيث يسكن الطوارق بوجود كلمات في لغتهم ذات 

ــم ميسي ومعناه اله واجنلوس ومعناه مالك واسماء  اصل مسيحي مثل اس

ــني عرب افريقية)��(.  ــماء التي تندر ب ــارك وغيرها من االس صموئيل وداود وش

ــماويا  ــالم حني وفد على املنطقة دينا س ومن اجل هذا الصراع لم يجد االس

ــيحيني وقت الفتح االسالمي كبيراً. »وعلى كل حال  قويا ولم يكن عدد املس

ــد وضعت اقدامها  ــيحية - حتى اذا كانت ق ــن احملتمل ان تكون املس ــس م لي

ــر باحث آخر  ــاس«)�9(، او على حد تعبي ــوب الن ــة - قد احتلت قل ــي املنطق ف

ــيحية، ولكن  »وعند الفتح العربي كان هناك عدد من القبائل البربرية املس

ــيحية قوية كما  ــيحية لم تكن متمكنة بينهم ولذا ال توجد بقايا مس املس

ــد كان من  ــث: »وقبل ظهور محم ــول باحث ثال ــي مصر«)90(. ويق ــدت ف وج

ــؤالء الناس. انها  ــيحية قد عجزت عن أن تقنع ه ــة املس الواضح ان الكنيس

ــمية لالمبراطورية الرومانية، وصارت ديانة اوربية بدال من  اختيرت كديانة رس

سابق عهدها كديانة افريقية أو اسيوية. ولذا فإنها أصبحت في نظر الناس 

متثل حكما استبدادياً ال يطاق«)�9(.

ــالم، وقد  ــي املنطقة يعمل في صالح االس ــذا كان الواقع الديني ف وهك

ــت العالم وأذهلته كما  أعانه على أن يثبت اركانه ويرفع لواءه بطريقة أدهش

سنتحدث في الفصل التالي.

 

�� - دبوز �/407 ، �40 ، �44 والممالك الإسلامية في غرب افريقيا ص 77 ، �7 ، 79 ولكن 
ــبة إلى صاحبه دونات Donat أحد الأساقفة  جاء في بعض المراجع ان المذهب الدوناتي نس

الثائرين على الدولة الرومانية )انظر شيت : قادة فتح المغرب العربي �/40( 
�� - يقول أرنولد :« الولايات الرومانية في افريقية التي كان الأهالي المسيحيون محصورين 
فيها لم تمتد قط بعيدا إلى الجنوب فان الصحراء الكبرى تقف حاجزا منيعا في هذا الاتجاه 
)ص�44( ومع ذلك فهناك من الباحثين من يقطع بأن بربر طرابلس رغم انهم ساحليون لم 

يعتنقوا المسيحية مطلقا Libyan notes ص �
ــية  ــلامية في غرب افريقيا ص 74 ويقال ان الخلافات الدينية والسياس �7 - الممالك الاس
وما تبعها من حروب واضطهادات )تم معظمها على يد حكومة الامبراطوةر جوستنيان( قد 

أفنت خمسة ملايين من الافريقيين )ارنولد ص ��4(
�� - الممالك الاسلامية في غرب افريقيا ص 74

Libyan Notes - �9 ص �
The Eastern Libyans - 90 ص �20 ، 209

�The Romance of Nearest East - 9 ص ��7
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الف�شل الثاني

انت�شار الا�شلام في المنطقة



4�

واجهت اجليوش العربية صعوبات جمة في فتح الشمال االفريقي وصادفت 

من الثورات واالنقالبات واحلركات اخلارجية ما فاق نظيره في البلدان املفتوحة 

ــالمي ومراحله وما  ــد أن ندخل في تفصيالت حول الفتح االس ــرى وال نري األخ

ــباب ذلك فمجاله كتب التاريخ السياسي وامنا نريد  صادفه من صعوبات وأس

ان نتتبع في سرعة وايجاز حركة الفتح االسالمي ومعدل انتشار االسالم في 

ــمى بنقاط التحول سواء  ــية او مايس املنطقة مبرزين فقط العوامل الرئيس

في جانب انتشار اإلسالم أو ضده.

من املعروف أن الفتح اإلسالمي للمنطقة قد بدأ عام �2هـ على يد عمرو 

ــة فلم يحاربه  ــة بن نافع إلى برق ــا بقيادة عقب ــل جيش بن العاص الذي أرس

أهلها وآثروا الصلح فصاحلهم على مبلغ سنوي يدفعونه ومت فتح برقة سنة 

ــة  ــات الداخلية حيث لواتة ونفوس ــه عقبة إلى الواح ـــ وبعد ذلك اجت 22ه

ــي فتح بعض  ــم البيزنطي ووفق ف ــتهرت مبقاومتها للحك ــوارة التي اش وه

ــار عمرو  ــا ومنها عاصمة فزان حينئذ »زويلة« وفي نفس الوقت س مناطقه

ــى طرابلس ففتح املدن التي صادفته في طريقه إلى  ببقية اجليش متجها إل

طرابلس وحني وصل طرابلس حاصرها نحو شهر ثم اقتحمها وهرب الروم من 

ــلمون غنائم كثيرة وأمنوا الناس على اموالهم وأعراضهم  البحر وغنم املس

ــر بن ابي أرطاة لفتح ودان  ــل بس ومعابدهم وحترك عمرو لفتح صبراته وأرس

ــتمر الفتح اإلسالمي يتقدم من نصر إلى نصر حتى مت فتح جميع  وهكذا اس

ــالد تنتقض مبجرد  ــام عمليات الفتح كانت الب ــي الليبية وفي أثناء إمت األراض

ــى عقبة ثالثة أعمال حربية في ليبيا أولها  ــروج جيش الفتح منها وقد تول خ

ــاص الثانية على مصر )من  ــي والية عمرو بن الع ــع جيش الفتح وثانيها ف م

�3-43( والثالث سنة �4 أو 49 هـ وفيها أعيد فتح فزان وودان وغدامس... 
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وغيرها وبعدها أصبح احلكم اإلسالمي في ليبيا راسخا متينا اذ ال نسمع ان 

سكان أي من مناطقها قد تأثروا بثورة كسيلة ومبقتل عقبة سنة �3هـ وبذا 

ــررها في افريقية  ــتطار ش انفصلت ليبيا مؤقتا عن حركة املقاومة التي اس

ــوى الذاهبة إلى  ــالمية أو منطلقا للق ــت ليبيا مركزا للجيوش االس وأصبح

املغرب إلخضاع الثورات في افريقية او مالذا للتراجع واالنحياز حتى انه ملا قتل 

ــيلة مدينة القيروان وانقلبت افريقية ضد العرب انسحب  عقبة واحتل كس

زهير بن قيس البلوي الذي كان عقبة قد خلفه في القيروان إلى برقة انتظارا 

لرأي اخلليفة بدمشق)92(.

ــى بن نصير  ــالمي للمرب على يد موس ــى الرغم من متام الفتح اإلس وعل

عام �� هـ )93(، فقد تخلل فترة الفتح هذه وتالها إلى نهاية القرن االول كثير 

ــة التي كانت تهدف إلى التخلص من احلكم اجلديد ونبذ  من احلركات اخلارجي

ــلطان اإلسالم يقول ابن خلدون: »ارتد البربر في افريقية عن االسالم اثنتى  س

ــالم اال في عهد موسى بن نصير«)94( . وقد  ــرة مرة، ولم يثبتوا على االس عش

ــعلت البالد نارا في  ــادة ثورة »الكاهنة« التي أش ــن أكبر احلركات املض كان م

ــذه الثورة فقد كانت ثورة دينية تهدف  ــبب ه طولها وعرضها ومهما يكن س

ــم هذه الكاهنة »داهية« وكان لها  ــالمي واس إلى التخلص من النفوذ اإلس

ــكر عظيم من البربر والروم وكان نفوذها في منطقة جبل اوراس وكانت  عس

أمرأة ساحرة ذات شوكة وقوة)�9(. وقد استفحل أمر هذه الكاهنة فيما بعد 

حتى شمل املنطقة من طرابلس إلى طنجة وحاربها حسان بن النعمان )ولى 

ــنة �7 هـ( في معقلها عند جبال اوراس  ــنة 77 هـ او س افريقية واملغرب س

ــر هزمية وفر حسان في نفر قليل من اصحابه إلى طرابلس  ولكنها هزمته ش

وأرسل بهزميته إلى عبد امللك بن مروان مبصر فأرسل اليه عبد امللك ان ينتظر 

ــنني ينتظر  ــرت فأقام بها خمس س ــث أدركه كتابه فأدركه في اراضي س حي

املدد. وأتاه املدد سنة �4 فأستأنف حسان غزو الكاهنة ونشبت بينهما حرب 

ــية انتهت بقتل الكاهنة وزوال ملكها سنة �4هـ)�9(. وكانت الكاهنة  قاس

ــجار  ــلمني بقطع املزروعات واألش ــدرت أوامرها حتى تعوق تقدم املس قد أص

وحرق الغابات واألحراش وتدمير كل ما يوجد في طريق املسلمني من طرابلس 

حتى طنجة وذلك فيما بني عامي �2-�4)97(، مما أحلق بالبالد شر األضرار وادى 

ــال ان افريقية  ــادرة البالد. يقول ابن عذارى: »يق ــن إلى الهجرة ومغ بالكثيري

ــة ومدائن منتظمة  ــس إلى طنجة وقرى متصل ــال واحدا من أطرابل كانت ظ

ــى لم يكن في أقاليم الدنيا أكثر خيرات وال أوصل بركات وال أكثر مدائن..  حت

ــيرة ألفي ميل في مثله فخربت الكاهنة كل ذلك »)�9(. ومبقتل الكاهنة  مس

ــة، ولم يأت عام  ــت صفحة من صفحات احلروب الديني ــتت جمعها قفل وتش

92 - حسن سليمان محمود ص �03 ، �04 وتاريخ ليبيا لإحسان عباس ص �2 ، 29 
ــلامي للمغرب بالأسباب  ــتغرقها الفتح الاس ــتاذ دبوز طول الفترة التي اس 93 - يعلل الاس
ــتقلال كل منها ولم يكن المغرب دولة واحدة يخضع  الآتية: � - كثرة الممالك وتعددها واس
ــلمون  ــقطت حكومته بل كانت فيه حكومات وملوك فإذا هزم احدهم لم يفتح المس اذا اس
الا ناحيته. -2 كره البربر للأجنبي. -3 عداوة الروم المستعمرين للإسلام. -4 قوة المغرب. -� 
طبيعة بلاد المغرب الجبلية. -� شجاعة البربر واباؤهم وتمسكهم بمبادئهم )�09/2( وقد 
ظهرت الصعوبات في حكم البربر واسلاس قيادهم من قديم ومع أن الرومان كانوا في الغالب 
ــيوخها فإن نار الرغبة  يقنعون بفرض الجزية على البربر وتجنيدهم وتركوا حكم القبائل لش
ــكل فتن يقودها وطنيون  ــا في صدور البربر فبدت حينا في ش ــتقلال لم يخمد اواره في الاس
ــاس Tacfarinas ) �7-29م( وحينا آخر في  ــل تاكفارين ــم بالرومان مث ــاوت درجة تأثره تتف
شكل غارات يقوم بها بدو الصحراء او القبائل التي تعيش في الداخل والتي لم تأخذ بأسباب 
ــهد بذلك  ــذ نفوذ الرومان يتقلص كما تش ــرن الثالث الميلادي اخ ــارة ومنذ نهاية الق الحض
ــخصية البربر باعتناقهم  ــطة التي كانت تزداد قوة على قوة ووضحت ش حركات البربر الناش

مذاهب تخالف مذهب حكامهم كالدوناتية )انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة بربر(
94 - حسن سليمان محمود ص ��� ، ���

ــان عباس ص  ــير لإحس ــار مقتبس في : ليبيا في كتب التاريخ والس ــن دين ــس لاب �9 - المون
20� - �9�

ــم عبد الملك بن  ــزاوي ص 29 ، 30 ويبدو ان الكاتب قد أخطأ في اس ــس لل ــاة طرابل �9 - ول
ــام �� هـ إلى عام ��هـ  ــم عبد العزيز بن مروان الذي ولى مصر منذ ع ــروان وان صحة الاس م

كما جاء في النجوم الزاهرة .
97 -   الزاوي : تاريخ الفتح العربي ص �

�9 -   البيان المغرب �/�3
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ــالم قد بسط نفوذه على اإلقليم كله. يقول صاحب  �00هـ حتى كان اإلس

ــوس،  املونس: »وعلى رأس املائة االولى دانت افريقية للعرب من برقة إلى الس

ولم تقم بعدها للنصارى والبربر قائمة؛ فمنهم من دخل اإلسالم ومنهم من 

بقى على النصرانية فضربت عليهم اجلزية«)99(.

ــر تقريبا في إمتام عملية الفتح وتثبيت جيوش  ــرن االول قد م واذا كان الق

ــالمية  ــاز بأنه قرن الدعوة اإلس ــإن القرن الثاني ميت ــلمني في املنطقة ف املس

ــال الدعاة ورجال الدين إلى املنطقة ليعلموا الناس دينهم ويطلعوهم  وإرس

على أسراره وخفاياه واذا كان موسى بن نصير )في اواخر القرن االول الهجري( 

ــوم الدين)�00(،  ــم البربر القرآن الكرمي وعل ــف بأنه أول من أهتم بتعلي قد وص

ــنة �00 هـ(  ــماعيل بن عبيد اهلل بن ابي املهاجر )تولى في احملرم س فإن اس

ــاد  ــاء من أعيان التابعني إلى املغرب إلرش ــرة فقه قد اقترن عهده بوفود عش

ــة. وقد مت ذلك عام �00 هـ  ــالمي واللغة العربي البربر وتعليمهم الدين اإلس

ــماعيل  ــروا في انحاء البالد. وقد كان اس في خالفة عمر بن عبد العزيز وانتش

ــيرة ولذلك لم يبق احد من البربر في واليته اال أسلم، مع  ــه حسن الس نفس

قصر فترة واليته التي لم تبلغ العامني)��0(.

ــماء هؤالء العشرة من فقهاء التابعني فقد حفظها لنا ابو العرب  أما أس

ــال)�02(: »حدثني فرات  ــاء افريقية وتونس« حيث ق ــي كتابه »طبقات علم ف

ــني يفقهون أهل  ــرة من التابع ــل عش ــن محمد ان عمر بن عبد العزيز ارس ب

افريقية منهم: موهب بن حي املعافري، وأقام بإفريقية حتى مات بها، وحبان 

ــي موالهم، وكان رجال  ــماعيل بن عبيد اهلل األعور القرش ــن ابي جبلة، واس ب

ــتعمله عمر بن العزيز ليفقههم ايضاً، واسماعيل بن عبيد مولى  صاحلا اس

ــد الرحمن بن رافع  ــوادة اجلذامى، وعب ــار.. وطلق بن حابان.. وبكر بن س االنص

ــمه عبد اهلل بن يزيد، مات بإفريقية،  التنوخي.. وابو عبد الرحمن احلبلي، واس

وله بها مسجد، وسعيد بن مسعود التجيبي..«)�03(.

ولم يكن هؤالء الدعاة وحدهم السبب في إقبال البربر على اإلسالم فقد 

ــكام الصاحلون  ــة الطيبة التي عامل بها احل ــنة واملعامل ــت القدوة احلس كان

رعيتهم من األسباب الهامة في حتبيب الناس في ذلك الدين الوافد وجعلهم 

يشعرون بالسيادة والطمأنينة والرضا في ظله ومن ابرز هؤالء الوالة القدوات 

جند:

� - حسان بن النعمان الذي منح البربر الذين يؤيدون الفتح حق املساواة 

ــما من البربر في اجليش  الكاملة مع العرب في األعطيات واحلقوق وادخل قس

ــر البربر على ما  ــا ال عنوة وأق ــر ارض املغرب مفتوحة صلح ــالمي واعتب اإلس

ــم وال ميزاتهم املادية  ــلب البربر ارضه ــي أيديهم من األرض وبذلك لم يس ف

األخرى)�04(.

ــابق اإلشارة اليه ويذكر  ــماعيل بن عبيد اهلل بن ابي املهاجر الس 2 - اس

ــن عادة اخللفاء اال  ــه وتورعه القصة التالية: كان م ــون دليال على فضل املؤرخ

ــهد عشرة عدول انه  ــله الوالة اال بعد أن يش ــيئا مما يرس يدخلوا خزائنهم ش

ــتصفى حالل بعد دفع األعطيات واإلنفاق على مصالح الرعية وفي  مال مس

ــليمان اخلليفة أقبلت اموال افريقية وشهد ثمانية من العدول ان املال  أيام س 99 - حسن سليمان محمود ص ��7
�00 - المرجع ص ��� ، ���

ــليمان محمود  ــن س ــاب : قادة فتح المغرب 2/��� ، ��7 وحس ــيت خط ــر : ش ��0 - انظ
ص��� ، ��7

�02 - ص �7-�4

�03 - هؤلاء تسعة وقد اسقط المؤلف العاشر واسمه ابو سعيد جعثل بن هاعان بن عمير 
)هامش رقم � من المرجع السابق ص �4(

�04 -   شيت خطاب �70/2، ��7 واحسان عباس : تاريخ ليبيا ص �3
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ــاحية التي  وقد اختلفت وجهات نظرهم في تعليل هذه اخلاصة االكتس

ــلمني ووسائل  ــالم فمنهم من عزاها إلى تعصب الوالة املس يتصف بها اإلس

ــعوب املفتوحة ولكن توماس  ــروها ضد ابناء الش الضغط واإلكراه التي باش

ارنولد نفسه قد تكفل بالرد على هذا الرأي قائال:

� - ال يصح ان نلتمس تدهور الكنيسة املسيحية في شمال افريقيا في 

تعصب الوالة املسلمني اذ ليس هناك دليل بني يؤيد مثل هذا الرأي.

ــيحيني في نهاية القرن السابع امليالدي قليال  2 -  كان عدد األهالي املس

ــالمي ألقوى دليل على انعدام  ــتمرار بقائهم في ظل احلكم اإلس جدا وان اس

وسائل العنف واإلكراه في التحول إلى اإلسالم.

ــة التدريجي دليل على تسامح املسلمني فقد وجد  3 - انحالل الكنيس

ــقفية  ــنة تقريبا ما يقرب من أربعني أس ــالمي بثلثمائة س ــد الفتح اإلس بع

ــنة �0�3 م حزن البابا ليو التاسع على انه  كانت ما تزال باقية هناك وفي س

ــة أساقفة ميثلون الكنيسة االفريقية التي كانت من  لم يكن يوجد اال خمس

قبل تتمتع بالشهرة واالزدهار)��0(.

ــرة إلى اخلصائص  ــرقني فقد عزوا هذه الظاه ــا املنصفون من املستش أم

ــنة التي كانت تسبقه إلى  ــالم والسمعة احلس الذاتية التي يتمتع بها اإلس

ــذا اخلصوص اما  ــهادة اثنني منهم في ه ــنكتفي بش ــالد قبل فتحها وس الب

ــرعة انتشار اإلسالم إلى األسباب  ــتاف لوبون الذي يعزو س أولهما فهو جوس

اآلتية:

ــم الفتوحات أبصار العرب ولم جتعلهم يقترفون من املظالم  � - لم تع

ــيئوا معاملة املغلوبني ولم يكرهوهم على  ما يقترفه الفاحتون عادة ولم يس

ــمح بن مالك اخلوالني فقد ابيا ان يحلفا وكان  ــماعيل هذا والس حالل اما اس

ــا أن جاء إلى  ــس فأعجبه موقف الرجلني وم ــن عبد العزيز حاضرا اجملل ــر ب عم

احلكم حتى اولى اسماعيل أمر افريقية)��0(. ويقول عنه دبوز: ابو املهاجر رأى 

ــيوفهم وسالح اإلسالم  ــلمني بدينهم الذي يفتح القلوب وليس بس أن املس

ــر بها فوضع خطة على أساس تطهير افريقية  األكبر هو الدعاية التي ينتش

ــن دخل البالد البربرية  ــالم وهو اول م ــن الروم الذين يبثون الدعاية ضد االس م

ــر بالعرب وفتح قلوب  ــالم وهو الذي وصل البرب ــتعصية فبث فيها اإلس املس

البربر حملبة العرب بلينه وكياسته وحسن تأتيه)��0(.

 وقد كان انتشار اإلسالم في املغرب خالل القرن األول الهجري وتقويضه 

ــا من القضايا  ــيحية قضاء مبرم ــابقة وقضائه على املس دعائم األديان الس

ــه اخلاصة وحاولوا  ــا كل بطريقت ــرقني وعبروا عنه ــي لفتت نظر املستش الت

تعليلها يقول Playfair:« يعد مجيء اإلسالم إلى هذه املنطقة أغرب حركة 

ــاهدها العالم على اإلطالق فقد ظهر وانتشر بسرعة عجيبة وطغى على  ش

ــيحية واملظاهر احلضارية في الشمال اإلفريقي«)�07(. ويقول  كل املعالم املس

ــيطرة العرب على  Randa II – Maciver و Anthony Wilkin: »إن س

ــتحق التقدير ولكن الغريب ان  ــطة من الشمال اإلفريقي تس األماكن املنبس

ــكان اجلبال الذين عاشوا دائما مستقلني لم يقبلوا اإلسالم فقط بل ظلوا  س

مخلصني له)��0(» . ويقول Peyronnet: »حتير كل املؤرخني من سرعة تأثير 

العرب على البربر في ديانتهم وعاداتهم وأخالقهم«)�09(.

��0 - حسين مونس : ثورات البربر ص ��4
33-30/� - �0�

The Bibliography of the Barbary States - �07 القسم الاول ص ��0
�Libyan Notes - �0 ص �

��0 - الدعوة إلى الاسلام ص �44 ، �09�49 - الميلى �/��3
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ــره في العالم ولو فعلوا ذلك لتألبت  اعتناق الدين الذي كانوا يرغبون في نش

عليهم جميع األمم التي كانت غير خاضعة لهم بعد وألصابهم مثل ما أصاب 

الصليبيني عندما دخلوا سورية مؤخرا ولكن العرب اجتنبوا ذلك.

ــريعة في  ــباب الس ــامحهم كن من األس 2 - حلم العرب الفاحتني وتس

ــم ونظمهم  ــن األمم لدينه ــاق كثير م ــهولة اعتن ــم وفي س ــاع فتوحه اتس

ــع الغارات وبقيت قائمة حتى بعد توارى  ــخت وقاومت جمي ولغتهم التي رس

سلطان العرب عن مسرح العالم.

3 - أن النظم اإلسالمية كانت من البساطة في احلقيقة بحيث الءمت 

احتياجات طبقات األهلني الوسطى والبسيطة ايضا)���(. 

وأما ثانيهما فهو سكوت الذي يقول ما ترجمته:

ــارها ومنوها السريع في  ــر انتش اذا اردنا أن نفهم قوة الديانة احملمدية وس

ــيا وافريقية فإننا البد ان نعلم ما يأتي: كان دعاة محمد  أيامها االولى في آس

ــترقاق  ــعوب عانت العبودية واالس ــل لألمل والرجاء والتحرير لش يأتون كرس

ــعوب حتت ظل املسيحية من اضطهاد  وعلى عكس ما كانت تتعرض له الش

ورعب جاء الدين اجلديد يبشر بإله واحد رحيم غفور ووسط الفساد السياس 

ــوده الوئام  ــالم صورة للمجتمع الديني الذي يس ــذي كان موجودا قدم اإلس ال

ــز الطبقية او  ــتضعفني ويزيل احلواج ــالم يخاطب االرقاء واملس كذلك فاإلس

ــية امام اهلل ال مسلم ميكن ان يتخذ عبدا  ــلمني سواس اإلجتماعية كل املس

ــتعداده إلى اعلى مرتبة  ــن نفس دينه ان عبدا او أي رجل ميكن ان يصل باس م

ــا إلى الفطرة ال  ــط الديانات وأقربه ــالم بجانب هذا يعد ابس في البلد واإلس

ــول اهلل » هذه  ــيحية وال اليهودية » ال إله اال اهلل محمد رس ــتثنى املس أس

ــط عقيدة وأوضحها وأثبتها وأكثرها صالبة وتركيزا تدور حولها الديانة  أبس

ــرين والوعاظ  ــا للمبش ــة وال مكان فيه ــكات ديني ــد مماح ــالمية التوج اإلس

ــيني انها عقيدة الرجل الساذج البسيط ذي الشخصية القوية الذي  الكنس

ــرية اذ ذاك ان  ــيطرت على العقلية البش مترد على التهاومي واألحاجي التي س

ــاطة بني العبد  ــد واألميني انه يلغي أي وس ــد يخاطب حتى العبي ــن محم دي

ــهال ان  ــادي الذي عجز عن فهم نظرية التثليث وجد س ــرب وان الرجل الع وال

يفهم عقيدة التوحيد الفطرية ..)��2(

ــعى   ومن أجل هذا ال نعجب اذا روت لنا كتب التاريخ ان من البربر من س

ــر قدم على عمرو  ــالم ارضهم فبعد فتح مص ــالم قبل ان يطأ االس إلى االس

ــالم ألن جدودهم اوصوهم بذلك  ــتة نفر من البربر يبدون رغبتهم في اإلس س

ــر فأكرمهم وكتب إلى عمرو بن العاص ان يجعلهم  فوجههم عمرو إلى عم

على مقدمة املسلمني وكانوا من افخاذ شتى)��3( كذلك ال نعجب اذا علمنا 

ــوارق في فترة مبكرة  ــاره بني الط ــالم املناطق الصحراوية وانتش بدخول اإلس

ــابع امليالدي عام �0  ــابع امليالدي )ينتهي القرن الس ــدا التتجاوز القرن الس ج

ــير بالدين تلك املقابر  ــك مقابر العرب الذين قدموا للتبش ـــ(، ويدل على ذل ه

ــو Timissao في  ــني Tio Tine فضاًل عن نقوش تيماس ــودة في تيوت املوج

سقف احد الكهوف)��4(.

 وقد كان من املمكن ان تسير األمور على خير ما يرجوه املسلمون، لو سار 

اخللف من الوالة على سنة السلف وغلبوا دينهم على دنياهم، وأصلحوا آخر 

األمر مبا يصلح به اوله ولكن جاءت طبقة من الوالة فتحت للناس أبواب الشر 

��0 - حضارة العرب ص ��0

��� - The Romance Nearst East ص �77 ، ��7
��2 - دبوز 2/�،7 ومقدمة »الوضع« لطفيش ص � ، 7

��3 - الصحراء الكبرى ص �02
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ــاروا به  ــها مبا خالفوه من اوامر الدين، ومبا س ــمحت للفنت ان تطل برءوس وس

ــالم وينهى عنها اخللق القومي ومبا عرف عنهم  في الرعية من طرق يأباها اإلس

ــراج منهم وهكذا لم  ــوة في جمع اخل ــع في اخذ اموال الرعية وقس ــن طم م

ــم يدم لها هدوؤها  ــتقرار املأمول ول ــالم باالس تنعم بالد املغرب في ظل اإلس

ــتعلت ثورات وفتنا وتفرقت شيعا واحزابا وتوزعت دويالت  وطمأنينتها بل اش

ــل وثورات وهجمات  ــن الزمن دون اضطرابات وقالق ــات وندر ان متر فترة م ووالي

ــكان البالد األصليني  وكروفر وإقبال وإدبار وكان القائم مبعظم هذه الثورات س

من البربر ولم تكن ثوراتهم ضد الدين بل كانت ضد احلاكم الظالم ولم تكن 

بهدف اخلروج على اإلسالم بل كانت بهدف تأديب الوالي املستبد ولهذا فغنه 

ــركات اخلارجية البربرية ال جند حركة واحدة  ــى الرغم من كثرة الثورات واحل عل

ــالم او  ــتبدال دين آخر باإلس منها - منذ القرن الثاني الهجري - تهدف إلى اس

ــودة إلى احلياة اجلاهلية األولى وهذا فرق كبير بني ثورات القرن األول وثورات  الع

ــالم او العودة إلى  ــتبدال دين آخر باإلس ــي الهجري تهدف إلى اس ــرن الثان الق

احلياة اجلاهلية االولى وهذا فرق كبير بني ثورات القرن االول وثورات القرن الثاني 

ــه كل من يرصد احلركات الثورية في املغرب العربي  ــا يليه البد ان ينتبه الي وم

ــورون على العرب إما أنفة من  ــال Gsell: »كان البربر يث وفي ذلك يقول اغس

أداء اخلراج واما طمعا في اإلستقالل وغرضهم اخراج العرب من وطنهم وقد 

ــم يفكروا في رفض  ــني طرابلس واألندلس ومع ذلك ل ــوا دويالت فيما ب أسس

ــيحي فبقى  ــوع إلى اللغة الالتينية والدين املس ــة العرب وديانتهم والرج لغ

ــم باللغة العربية  ــه والتاريخ يكتبون تأليفه ــم في التوحيد والفق مؤلفوه

ــض القبائل البربرية  ــاد ملوكهم قصورهم على الفن العربي وصارت بع وش

تلفق انسابا تتصل بها من العرب«)���(.

ــفهم تاركني  ــني لظلم بعض احلكام وتعس ــر املثالني اآلتي ــي بذك ونكتف

االستقصاء للمشتغلني بالتأريخ السياسي:

� - موسى بن نصير رجل نشيط قادر ومحارب ماهر ولكنه لم يكن خبيرا 

ــعوب فبدال من أن ينفق وقته في التنظيم وكسب القلوب  في سياسة الش

مضى يحارب البربر ويرميهم باجليش تلو اجليش حتى روعهم وشككهم في 

ــبى وأسرف في  ــالمي وانصرفت همته إلى الغنيمة والس مرامي احلكم االس

ــل إلى الوليد  ــهم فقد روى انه ملا ارس ــرافا انكره عليه العرب انفس ذلك اس

ــاس: ابن نصير  ــبى )وهو مقدار اخلمس فقط( قال الن ــرين الفا من الس عش

ــرون ألفاً يبعث بها إلى امير املؤمنني في اخلمس!!  واهلل احمق من اين له عش

ــاكنهم، ويتهاربون  ــة ريع البربر، وجعلوا يتركون مس ونتيجة لهذه السياس

ــة عن رهبة. ومضى  ــتئمان وبذل الطاع ــه، واضطر معظمهم إلى االس امام

ــنوات، اصابوا من  ــر س ــوه من بعده وكبار رجاله قرابة عش ــى ذلك هو وبن عل

املغامن والسبى مالم يسمع مبثله من قبله، وفاق ما غنمه املسلمون من فارس 

وغيرها من األقاليم)���(.

ــا ورأى قلة  ـــ( الذي كان مادي ــلم )�02ه ــن دينار بن ابي مس ــد ب 2 - يزي

ــلم من البربر فعزم ان يسير بسيرة احلجاج في  ــبب اسالم من اس الدخل بس

ــواد )القرى( من  ــكنوا األمصار ممن كان أصله من الس ــالم الذين س اهل االس

ــم إلى قراهم ووضع اجلزية على رقابهم  ــلم بالعراق فإنه رده أهل الذمة فأس

ــذ منهم وهم اهل ذمة وزعم يزيد ان بالد املغرب فيء  ــى نحو ما كانت تؤخ عل

للمسلمني ومغنم لهم فتحت عنوة بالسيف وهو عكس ما رآه حسان وأقره 

موسى بن نصير وكل الوالة من بعده.

��� - حسين مؤنس : ثورات البربر ص ����44 - الميلي �/3�0
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ــه وتعيني وال آخر  ــد الثورة علي ــة احلتمية قتل يزيد بع ــت النتيج  وكان

مكانه)��7(.

ــالم في البالد ورسخ منذ بداية  ــتقر اإلس ــيء فقد اس ومهما يكن من ش

ــذ ذلك الوقت حتى اآلن رغم  ــة من القرن الثاني الهجري ولم يصب بأي نكس

تكرار تعرض البالد لهجمات مسيحية من ايطاليا وفرنسا واسبانيا ومالطة 

وغيرها.

وقد زاد من رسوخ اإلسالم في املنطقة قيام دويالت بربرية)���( ووجود كثير 

من الفرق اإلسالمية واملذاهب الفقهية وشدة التنافس بينها ومحاولة أعوان 

ــلطان دون  ــبوا انصارا جددا وان يكون لهم الس ــة او مذهب ان يكس كل فرق

غيرهم.

ــة: اخلوارج  ــدارس باملنطق ــي كونت لها م ــالمية الت ــهر الفرق االس وأش

ــهرها املذهبني احلنفي  ــب الفقهية فكان أش ــة واملعتزلة أما املذاه واألباضي

واملالكي وقد كان اخلوارج من أسبق الناس وصوال إلى املغرب اذ كان ظهورهم 

قبل منتصف القرن االول الهجري ثم اضطهدوا فاضطر بعضهم إلى الهرب 

وقصدوا شاطىء تونس وجزيرة جربة وقد القت مبادىء اخلوارج اذنا صاغية بني 

ــى وجنوب تونس واعتنقها الكثيرون منهم  البربر وبخاصة في املغرب األقص

ــة اليجب ان يكون  ــا تعلنه من أن اخلليف ــاواة وم ــك ملا تنادى به من مس ولذل

ــي في املغرب عكرمة بن عبد  ــيا وقد كان أول من دعا إلى املذهب اخلارج قرش

ــذ ابن عباس، ومن رجال  ــنة �07 هجرية، وكان من كبار تالمي اهلل املتوفي س

ــخصيات العلمية  العلم في عصره، ومن الفقهاء الكبار في الدين، ومن الش

الناضجة، وكان ثائرا لتحيز األمويني ألنفسهم وتفريقهم بني املسلمني)��9(.

 أما األباضية)�20( فينسبون إلى عبد اهلل بن أباض رغم ان إمام األباضية 

هو جابر بن زيد وقد حملوا هذا االسم في زمن عبد امللك بن مروان أما انتقال 

هذه املدرسة إلى املغرب بعامة وطرابلس بخاصة فقد مت في أوائل القرن الثاني 

الهجري على يد سلمة بن سعد الذي دعا ملبادئه قرابة عشر سنوات، ثم كون 

بعثة علمية سافرت إلى البصرة للقاء ابي عبيدة بن ابي كرمية البصري زعيم 

األباضية في عصره. وعادت البعثة لتنشر املبادىء األباضية، وتعمل على قيام 

ــوف يأتي مزيد بيان عن هذه الفرقة ونشاطها الديني فيما  دولة أباضية. وس

بعد نظرا الستقرار قسم كبير منها بطرابلس. ويحرص األباضيون دائما على 

ــد كثيراً من الباحثني ال  ــوا بني مبادئهم ومبادىء اخلوارج، ومع ذلك جن ان يفرق

ــادىء األباضية وبني الفرق  ــتاذ دبوز أهم مب ــز بني الفرقتني. وقد خلص االس ميي

بينهم وبني اخلوارج فيما يأتي:

� - كالهما أنكر التحكيم ومتسك باحلكم اجلمهوري.

2 - أن اخلوارج مغالون واألباضية معتدلون.

3 - هناك فروق بينهما في االعتقاد واملسائل اجلوهرية والسلوك.

ــن يرونه عاصيا  ــب الكبيرة ولك ــون بكفر مرتك ــة ال يحكم 4 - األباضي
��7 - دبوز 202/20�/2

ــلام بين البربر الا بعد ان أتخذ شكل حركة  ــخ قدم الإس ��� - يقول توماس ارنولد : لم ترس
ــة واصبح مرتبطا بتولي دول البربر الحكم تلك الدول التي دخل في عهدها كثير  حركة قومي
من البربر الإسلام وكانوا من قبل يعدون قبول هذا الدين رمزا على ضياع الاستقلاق السياسي 
ــأت بين قبائل البربر  ــد ان تكون الحركة القومية الكبرى التي نش ــول : لا يبع )ص��3( ويق
وأعنى بها ظهور الموحدين في بداية القرن �2م قد جذبت إلى المسلمين بعض القبائل التي 

كانت بعيد عن الإسلام حتى ذلك الحين )ص 3�3(.

 A History of the Colonization of ــلام �/293 و ــر الإس ــوز 279/2 وظه ��9 - دب
ــلامية ان هذه الحركة قد بدأت في المغرب  Africa ص �� ولكن ذكرت دائرة المعارف الإس

على يد ميسرة السقاء الطنجي )عام �22هـ( راجع مادة بربر .
ــر وعمرو نامى ومحمد دبوز  ــب ان نجد كتاب الأباضية المحدثين مثل معم ــن الغري �20 - م
ــفل مع انها بهمزة من اعلى يقول صاحب الجواهر  يصرون على كتابة الكلمة بهمزة من اس

المنتقاة : »عبد الله بن أباض والنسبة اليه أباضي بفتح الهمزة« )ورقة 79(
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بخالف اخلوارج)��2(.

� - األباضية ال يقاتلون اال دفاعا عن النفس او الدين بخالف اخلوارج.

ــط واألقصى  ــز جتمعاتهم كان باملغرب األوس ــا املعنزلة فيبدو أن مرك أم

ــتمية يقول الباروني:  وأنهم كانوا يكثرون في »تيهرت« عاصمة الدولة الرس

ــام وحاربوه وأنه ملا أنهى اإلمام  ــة من املعتزلة قد خرجوا على اإلم إن الواصلي

ــتعد لهم وتهيأ إلطفاء جذوة نفاقهم وملا كان  عقد الهدنة مع الواصلية اس

ــة واليات مملكته التي تدين  ــة وما يليه من حيز طرابلس من جمل جبل نفوس

ــجاعة وأبطال احلرب  بالطاعة له وتتفانى في رضائه وفيه من أهل جنده والش

وفحول العلماء ما يعد باأللوف رأى أن يطلب منهم اإلعانة فارسل إلى عامله 

ــان  ــن 400 نفر، �00 من خيرة فرس ــه جندا يتألف م ــل كتابا طلب من باجلب

ــير، و�00 من علماء الكالم و �00  ــة و �00 من املتبحرين في التفس نفوس

من العلماء املتضلعني في احلالل واحلرام ولكن أهل نفوسة اختاروا أربعة كل 

واحد منهم يقوم مقام مائة وكان الذي اختاروه ليمثل علماء الكالم العالمة 

ــتمي مبهدي النفوسي قال له: أصغ  ــي وملا التقى اإلمام الرس مهدي النفوس

ــن احملاورات لتكون على  ــرض عليك ما جرى بيني وبني املعتزلي م ــي حتى أع ال

ــرد له احلديث  ــن األمر وتعلم مقدار معرفته فأصغى اليه وصار يس بصيرة م

ــط  وكلما رأى خطأ في كالم املعتزلي قال له: هاهنا حاد عن الصواب وسفس

ــي  ــواب أن جتيبه ياأمير املؤمنني بكذا وقد دخل مهدي النفوس وكان من الص

ــعني  ــي نقاش مع املعتزلة فأفحم - كما يقول الباروني - في يوم واحد تس ف

ــي  ــيخهم ومهدي النفوس ــم. ودعى املعتزلة إلى مناظرة علنية بني ش منه

انتصر فيها مهدي وسلم املعتزلة بهزميتهم)�22(.

 وقد كان املذهب املالكي أسبق املذاهب الفقهية شيوعا في املغرب ثم 

ــه انصارا عندهم  ــافعي فلم يجد ل ــاله مذهب ابي حنيفة أما املذهب الش ت

ــي: بسائر املغرب )ما عدا األندلس( إلى مصر ال يعرفون مذهب  يقول املقدس

ــك. وكنت يوما أذاكر بعضهم  ــافعي رحمه اهلل، امنا هو ابو حنيفة ومال الش

في مسألة، فذكرت قول الشافعي فقال: اسكت. من هو الشافعي؟ إمنا كانا 

ــتغل  ــرق، ومالك ألهل املغرب، أفتتركهما وتش ــن: أبو حنيفة ألهل املش بحري

ــذ العلم  ــافعي، قالوا أخ ــون الش ــاب مالك يبغض ــت أصح ــاقية. ورأي بالس

ــل تعصبا منهم  ــن اتفاقا وأق ــت فريقني أحس ــم خالفه وما رأي ــن مالك ث ع

ــات عجيبة حتى قالوا: إنه  ــمعتهم يحكون عن قدمائهم في ذلك حكاي وس

ــنة مالكيا قلت: وكيف وقع مذهب ابي حنيفة  ــنة حنفيا وس كان احلاكم س

ــابلتكم؟ قالوا: ملا قدم ابن وهب من عند  رحمه اهلل إليكم ولم يكن على س

ــد بن عبد  ــتنكف أس مالك رحمه اهلل وقد حاز من الفقه والعلوم ما حاز اس

ــه أن يدرس عليه فرحل إلى املدينة ليدرس على مالك  اهلل جلاللته وكبر نفس

ــده عليال فلما طال مقامه عنده قال له: ارجع إلى ابن وهب فقد أودعته  فوج

ــأل: هل يعرف ملالك  ــد وس علمي وكفيتكم به الرحلة فصعب ذلك على أس

ــن صاحب أبي حنيفة  ــوا: فتى بالكوفة يقال له محمد بن احلس نظير؟ فقال

ــى أحد ورأى فهما  ــل عليه محمد إقباال لم يقبله عل ــوا: فرحل اليه وأقب قال

ــيبه إلى  ــتقل وبلغ مراده فيه س وحرصا فزقه الفقه زقا فلما علم أند قد أس

املغرب فلما دخلها اختلف اليه الفتيان ورأوا فروعا حيرتهم ودقائق أعجبتهم 

ومسائل ما طنت على أذن ابن وهب... وفشا مذهب ابي حنيفة باملغرب)�23(.

ــف في عهد  ــب ابي حنيفة في املغرب بعد تولى ابي يوس ــد قوى مذه وق

ــيد خطة القضاء فكان القضاة يعينون من قبله من أقصى املشرق إلى  الرش
��2 - دبوز 390/2 - 394

�23 - أحسن التقاسيم ص �23 ، �22237 - الأزهار الرياضية 2/���-��2
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ــاض: ظهر مذهب أبي حنيفة بإفريقية قرابة  أقصى عمل إفريقية ويقول عي

ــت بدايةاضمحالله على يد املعز بن  ــام ثم انقطع منها)�24( وقد كان 400 ع

ــيعيا يدعو آلل  ــنة 4�4( الذي كان أول األمر ش باديس الصنهاجي )توفي س

ــا لبني العباس وحمل الناس على مذهب اإلمام  عبيد، ثم قطع دعوتهم ودع

مالك)��2( وأقتحم النفوذ املالكي فيما بعد معاقل األباضية، فيقول الباروني 

ــر بقبائل مالكية املذهب خرجوا عن مذهب األباضية  عن جبل غريان إنه عام

منذ عصر الشيخ اسماعيل بن موسى اجليطالي)��2(.

 وقد حافظت على اإلسالم في املنطقة عوامل اخرى أدت إلى استمراره، 

بل وعملت على نشره في املناطق اجملاورة، ومن ذلك:

ــط  ــي تعد أول دولة وحدت املغرب األوس ــة املرابطية الت ــام الدول � - قي

ــالم على الساحل اإلفريقي الغربي  ــر اإلس واألقصى وقامت بدور كبير في نش

وبالد السودان ويجمع املرابطون بني اجلهاد والثقافة الدينية.

ــد الصليبيني في  ــر محمود في اجلهاد ض ــك كان للموحدين أث 2 - كذل

ــوم على التوحيد وكان  ــر دعوتهم التي تق األندلس كما كان من مآثرعم نش

للموحدين الفضل العظيم في نشر الثقافة اإلسالمية)�27(. 

ــم أثر كبير في  ــاجد والزوايا ومجالس العل ــرة املس ــك كان لكث 3 - كذل

ــوف نفرد لذلك حديثا خاصا في الفصل الرابع  ــالم وتعاليمه. وس ــر اإلس نش

ان شاء اهلل. 

ــنرى في فصل الدراسات اإلسالمية من الباب الثاني مدى غزارة  كذلك س

البحث الديني وكثرة التأليف فيه.

�24 - الأدب المغربي لابن تاويت والصادق عفيفي ص �4 ، ظهر الإسلام �/293
��2 - ظهر الإسلام �/293 و 294

�9/2 - �2�
�27 - انتشار الإسلام في القارة الإفريقية لحسن ابراهيم حسن ص �7 ، 2 ، 22
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أقصى عمل إفريقية ويقول عي��اض: ظهر مذهب أبي حنيفة بإفريقية قرابة 

400 ع��ام ثم انقطع منها)124( وقد كان��ت بدايةاضمحالله على يد املعز بن 

باديس الصنهاجي )توفي س��نة 454( الذي كان أول األمر ش��يعيا يدعو آلل 

عبيد، ثم قطع دعوتهم ودع��ا لبني العباس وحمل الناس على مذهب اإلمام 

مالك)125( وأقتحم النفوذ املالكي فيما بعد معاقل األباضية، فيقول الباروني 

عن جبل غريان إنه عام��ر بقبائل مالكية املذهب خرجوا عن مذهب األباضية 

منذ عصر الشيخ اسماعيل بن موسى اجليطالي)126(.

 وقد حافظت على اإلسالم في املنطقة عوامل اخرى أدت إلى استمراره، 

بل وعملت على نشره في املناطق اجملاورة، ومن ذلك:

1 - قي��ام الدول��ة املرابطية الت��ي تعد أول دولة وحدت املغرب األوس��ط 

واألقصى وقامت بدور كبير في نش��ر اإلس��الم على الساحل اإلفريقي الغربي 

وبالد السودان ويجمع املرابطون بني اجلهاد والثقافة الدينية.

2 - كذل��ك كان للموحدين أث��ر محمود في اجلهاد ض��د الصليبيني في 

األندلس كما كان من مآثرعم نش��ر دعوتهم التي تق��وم على التوحيد وكان 

للموحدين الفضل العظيم في نشر الثقافة اإلسالمية)127(. 

3 - كذل��ك كان لكث��رة املس��اجد والزوايا ومجالس العل��م أثر كبير في 

نش��ر اإلس��الم وتعاليمه. وس��وف نفرد لذلك حديثا خاصا في الفصل الرابع 

ان شاء اهلل. 

كذلك س��نرى في فصل الدراسات اإلسالمية من الباب الثاني مدى غزارة 

البحث الديني وكثرة التأليف فيه.

الف�شل الثالث

ال�شراع اللغوي في المنطقة

 

124 - الأدب المغربي لابن تاويت والصادق عفيفي ص46 ، ظهر الإسلام 293/1
125 - ظهر الإسلام 293/1 و 294

89/2 - 126
127 - انتشار الإسلام في القارة الإفريقية لحسن ابراهيم حسن ص17 ، 2 ، 22
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مراحل الصراع:

ج��اءت اللغة العربية إلى ليبيا مع جيوش الفتح اإلس��المي فوجدت بها 

عددا من اللغات تبعا لتعدد األجناس بها فالبربر وهم سكان البالد األصليون 

كان��وا يتكلمون البربرية واألفارقة وهم الذي��ن اختلطوا من أهل البالد بالروم 

ودخلوا في خدمتهم كانوا يتكلم��ون لغة مزيجا من الالتينية والبربرية)128(. 

والفرجنة من احلكام وأتباعهم من الروم كانوا يتكلمون الالتينية. والفينيقيون 

- وهم من أصل س��امي، وقد هاجروا إلى شمالي افريقية قبل عدة قرون من 

عصر املسيحية)129( - كانت لغتهم هي الفينيقية. وقد اتسع نفوذ لغتهم 

حت��ى كانت تس��تعمل إلى جانب الالتينية كلغة رس��مية، كم��ا كانت لغة 

متداول��ة حت��ى الفتح العربي)130(. ويذكر األس��تاذ الكعاك ان س��كان البالد 

األصليني عندما أسسوا ممالك مستقلة كانت إحدى اللغتني الرسميتني هي 

128 - شيت خطاب 20/1
129 - اعتبر احمد النائب الأنصاري الفينيقيين أقدم الأمم التي استوطنت ليبيا ويقول إنهم 
قبل ذلك كانوا يس��توطنون فلس��طين وسواحل الش��ام وكانوايترددون على شمالي افريقية 
منذ القرن 12 ق.م وأنش��أوا على س��واحله محطات تجارية لنقل بضائعهم )المنهل العذب 
27/1( وبدا الفينيقيون استيطانهم عن طريق شراء إحدى نسائهم الحاكمات قطعة أرض 
بنت عليها مدينة قرطاجنة س��نة 840 قم ثم وس��عوا نفوذهم وبعد ذلك اخذوا يغيرون على 

القبال البربرية )الزاوي : تاريخ الفتح ص23 ، 24( 
130 - حس��ن س��ليمان محمود ص81 وكلمة »لبدة« مثلا اسم فينيقي معناه » الصحراء 
الخالي��ة من العمران« )المنهل العذب 24/1( ويعطي الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 
في كتابة »دراسات في تاريخ ليبيا القديم » تفصيلات أكثر عن وضع اللغة الفينيقية فيقول 
:« عث��ر على كثير من النقوش المكتوب��ة باللغة الفينيقية ولكن بحروف لاتينية ولعل تلك 
الفينيقي��ة كانت لغة المجتمعات الليبية المحلية في هذه المناطق البعيدة عن الس��احل 
وأغل��ب هذه النقوش يرجع إلى فترة متأخرة عن بداية القرن الثالث الميلادي ... وهذه النقوش 
لها طابع رسمي وهذا يرجح انها كانت اللغة الرسمية الثانية بعد اللغة اللاتينية على الأقل 

في عصر أغسطس )ص 98(



الن�شاط الثقايف يف ليبيا

6061

اللغة البونيقية)131(. وبه��ا ألف البربر تصانيفهم، ولم يكن بربري مثقف ال 

يعرف اللغة البونيقية)132(. وقد استمرت الكتابة البونيقية مستعملة حتى 

في معامالت الناس اليومية باإلضافة إلى شئونهم اإلدارية واملالية)133(.

 وق��د دخلت اللغة العربي��ة في صراع مع هذه اللغ��ات جميعها، ولكن 

أم��ر الصراع كان هينا بالنس��بة مل��ا عدا اللغ��ة البربرية فق��د كان أصحاب 

ه��ذه اللغات قلة قليلة وكانت لغاتهم تس��تخدم في مجاالت محدودة وبني 

أوس��اط معينة باإلضافة إلى اس��تخدامها في الدواوين فل��م تكن أي منها 

تتمتع مبمي��زات اللغة العامة ذات النفوذ والقوة ف��ي مختلف أنحاء اإلقليم 

ه��ذا باإلضافة ملا هو ثابت أن معظم احلكام ومن س��ار في غبارهم قد غادروا 

البالد بعد اس��تتباب أمر املسلمني وتركوا اجملال للفاحتني ولغتهم وبذلك خال 

امليدان للغتني العربية والبربرية وسارا في صراع طويل ماتزال آثاره باقية حتى 

وقتنا احلاضر.

وإن��ه ولئن كان م��ن الثابت أن ص��راع اللغة العربية م��ع البربرية لم يدم 

طويال كما دام بني العربية والقبطية في مصر مثال فإن نتيجة الصراع كانت 

فريدة إذ أدت إلى تقاس��م مناطق النفوذ فانحسر ظل البربرية وانحصرت في 

مناط��ق معينة من ليبيا وهي مناطق التجمعات البربرية حتى اآلن وس��ادت 

اللغة العربية أو انتشرت في سائر أنحاء ليبيا ولكن مع امتداد سيادتها على 

مناطق البربر باعتبارها مناطق مزدوجة اللغة. 

وق��د حكم الصراع اللغتني العربية والبربرية مجموعة من العوامل التي 

تتحكم في صراع اللغات والتي ميكن اعتبارها قوانني عامة يس��رى مفعولها 

على أي لغتني يحدث بينهما احتكاك نتيجة وجودهما في مكان واحد وهذه 

العوامل هي:
1 - العامل السياسي.
2 - العامل االقتصادي.

3 - العامل الديني.
4 - الفترة الزمنية التي تسود فيها العوامل السابقة كلها أو بعضها.

5 - مدى اندماج أصحاب اللغة الوافدة مع اصحاب اللغة األصلية، وطريقة 
معاملتهم لهم. 

6 - عامل الهيبة أو التفوق الذاتي للغة
7 - درج��ة قرابة اللغت��ني املتصارعتني)134( فكلم��ا زادت القرابة بينهما قوى 
جانب انتصار إحداهما على األخرى ويكون املرجح هو العوامل األخرى. وكلما 
ضعفت القرابة بينهما أو اختفت ضعفت فرص انتصار احداهما على األخرى 

وان لم مينع ذلك من حدوث االنتصار.

وق��د لعبت هذه العوام��ل كلها او معظمها دورا هام��ا في صالح اللغة 

العربي��ة وتعاون��ت فيما بينها إلحالل اللغة العربية ف��ي ليبيا محل البربرية 

باعتباره��ا اللغة العامة املش��تركة وتقليل نفوذ اللغ��ة البربرية إلى أقصى 

حد.

131 - اللغ��ة البونيقية لغة مزيج من البربرية والفينيقية )دبوز 64/1( ولكن ذكر الاس��تاذ 
محم��د مصطفى بازامة أن البونيقية مصطل��ح أطلقه علماء الغرب على فنيقية قرطاجنة 
تمييزا لها عن فنيقية أرض كنعان في الش��رق )ليبيا هذا الاس��م في جذوره التاريخية ص18 

هامش رقم 2( 
132 - مظاهر الحضارة الفينيقية في طرابلس ص125

133 - المرجع السابق ص127 
ولكن ماذا كان وضع اللغة اليونانية في البلاد ؟ يبدو أنها كانت ذات نفوذ في اقليم برقة فقد 
عثر على نقوش لقرارات أصدرها الامبراطور أغس��طس وقد كتبت باللغة الاغريقية )دراسات 
في تاريخ ليبيا القديم ص156 ، 157( وفيما عدا ذلك لا نجد لليونانية ذكرا او نفوذا في ليبيا 
حتى البيزنطيون الش��رقيون )أو كما س��ماهم العرب الروم( الذين كانوا يحكمون البلاد حتى 
الفتح الإسلامي لم يتخذوا اللغة اليونانية لغة رسمية على الرغم من قوة النفوذ الهيليني 
وقته��ا فقد كانت »الدولة رغم الدوافع التي تدفعها نحو الش��رق تب��دو مواصلة لتاريخ روما 
فبقيت اللغة اللاتينية لغة رسمية رغم ما كان في ذلك من غرابة ومن اوائل القرن السابع إلى 
منتصف القرن التاس��ع أسرعت الدولة في تحولها إلى دولة شرقية )الامبرطورية البيزنطية 

الشرقية ص333 – ملحق بكتاب الامبراطورية البيزنطية لنورمان بينز( 
134 - انظر Vandryes في كتابه Language ص281 – 282 وعلم اللغة لوافي ص209 

ومابعدها .
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فالبنسبة للعاملني االقتصادي والسياسي جند أنهما عمال في ليبيا كما 

عمال في س��ائر البالد العربية ف��ي صف اللغة العربية فمما الش��ك فيه أن 

الق��وة كانت بأيدي العرب الذين بذلوا أقصى وس��عهم لتعريب البلد ونش��ر 

اإلس��الم وقد أدت عمليات التعريب ونش��ر اإلسالم إلى نتائج اقتصادية هامة 

كان لها أثرها في دعم اللغة العربية ورفع ش��أنها ف ليبيا وقد كان من أهم 

اخلط��وات التنفيذية الت��ي خطاها العرب والتي قوت جانبي اإلس��الم واللغة 

العربية في ليبيا ما يأتي:
1 - إح��الل اللغة العربية مح��ل اللغة الالتيني��ة أو الفينيقية في الدواوين 

واملكاتبات الرسمية.
2 - تهجير – أو هجرة – عديد من القبائل العربية إلى ليبيا بخاصة واملغرب 

بعامة بقصد اإلقامة الدائمة. 
3 - فرض أنواع مختلفة من الضرائب على غير املسلمني.

4 - قصر الوظائف الرئيسية في الدولة على العرب أو املسلمني.

ف��إذا انتقلنا إل��ى العامل الديني جند أن��ه من الثابت أنه ل��م يكن هناك 

ضغط مباش��ر على غير املس��لمني ليعتنق��وا اإلس��الم)135( ولكننا جند من 

الثابت ايضا أنه كانت هناك امتيازات معينة يتمتع بها املسلمون باعتبارهم 

الطبقة احلاكمة واملرش��حني لتولي الوظائف القيادية أو الرئيسية وقد أغرى 

هذا وذاك مجموعة من املواطنني باعتناق اإلسالم لينعموا باملساواة في ظله 

أو ليحققوا مصلحة دنيوية)136(. بل منهم من لم يكتف بذلك فادعى أصله 

العربي وانتس��ب إلى احدى القبائل العربية)137(. يعتنقون اإلس��الم طواعية 

واختي��ارا مدفوعني مبا يقدمه لهم من إقناع عقلي وارتياح نفس��ي وإش��باع 

عاطفي ومبا يحويه من مبادىء وتعليمات س��بق صيتها دخول اجليش العربي 

ومن البدهي أنه اذا اعتنق شخص اإلسالم في ظل حكم عربي فإنه سيحاول 

أن يحاكي املسلمني في كل تصرفاتهم سيذهب إلى املسجد وسيقرأ القرآن 

ويصلي باللغة العربية وباختصار سيعيش عيشة اسالمية كاملة.

وعامل اإلس��الم يعد من الناحية اللغوية ذا أهمية قصوى في أي بلد من 

البالد التي فتحها املسلمون وقد كان من الواضح ارتباط تقدم اللغة العربية 

وانتش��ارها بتقدم اإلس��الم وانتش��اره في كل األقطار املفتوحة على السواء 

وق��د لعب هذا العامل في ليبي��ا دورا أقوى مما لعبه في بعض البلدان العربية 

135 - يدع��ى غ��روت Garrot أن م��ن بقي على مس��يحيته حتى عهد عمر ب��ن عبد العزيز 
)س��نة 719( قد أجبر على الدخول في الإس��لام أو الخروج من المغرب مما أدى بالبعض إلى 
الهجرة إلى اوربا وبالأغلبية إلى الدخول في الإس��لام ويرد الاس��تاذ الميلى على ذلك بقوله :« 
والظاهر أن هجرة المس��يحيين اذ ذاك كانت اختيارا فقد فروا أمام انتش��ار الإسلام ورسوخه 
بهذا الوطن إلى حيث يأمنون على ذريتهم عدم س��ريان الإسلام اليهم )تاريخ الجزائر 347/1 

، 348( وسيأتي لهذه النقطة مزيد بيان فيما بعد .
136 - يمتل��ىء التاري��خ بنم��اذج من هذا النوع مث��ل يعقوب بن كلس اليه��ودي الذي اعتنق 
الإسلام في ظروف لاتؤيد بحال صدق عواطفه الدينية كان أصله من بغداد وقدم إلى مصر في 

عهد كافور الإخش��يدي وكان رجلا واس��ع الذكاء والحيلة وحين علم أن كافورا قال عنه :« لو 
كان مس��لما لاستوزرته« دخل مسجدا يوم الجمعة ونطق بالشهادتين ثم خرج إلى المغرب 
حيث عاون الفاطميين على فتح مصر فجعله المعز أكبر مستش��اريه وعينه أمينا على بيت 
الم��ال )النج��وم الزاهرة 158/4( ولكن ليس معنى هذا أنه ه��و القاعدة بل هو في الحقيقة 
الشذوذ الذي يثبت القاعدة وعلى هذا فلا وجه لما تقوله دائرة المعارف الإسلامية :« والواقع 
أن المصلحة تغلبت في إس��لام البربر عل��ى الاقتناع لأن قواد العرب عمدوا إلى تجنيدهم في 

جيوشهم فأسلموا طمعا في الغنائم » )مادة بربر( 
137 - يقول مؤلفا »ملامح المغرب العربي« :« يدعى كثير من البربر الذين استعربوا أنهم 
من اصل عربي ش��أنهم في ذلك ش��أن س��كان البلاد الأخرى التي دخلها الإس��لام » )ص62( 
وتزع��م ه��وارة أنهم قوم من اليمن جهلوا أنس��ابهم )البلدان لليعقوب��ي مقتبس في : ليبيا 
في كتب الجغرافيا والرحلات ص11( وانظر س��كان ليبي��ا عند اليعقوبي للدكتور عبد القادر 
طليمات ص230 ، 231 وهناك أمثلة تمت في بلدان أخرى من العالم العربي مثل ما حدث في 
مصر وعرف بقضية القاضي العمري لقد أخذ هذا القاضي رش��وة يقال انها بلغت ستة آلاف 
دينار ان بعض الحرس الأقباط ليعطيهم حكما بانتس��ابهم إلى القبيلة العربية حوتكة وقد 
حدث هذا في الأعوام الأخيرة من القرن الثاني الهجري وأش��ار اليه المؤرخون والش��عراء ومما 

قيل من شعر في هذه الحادثة :
ومن أعجب الأشياء أن عصابة***من القبط فينا أصبحوا قد تعربوا

وقالوا أبونا حوتك وأبوهم***من القبط علج حبله متذبذب
وجاءوا بأجلاف من الحوف فادعوا***بأنهمو منهم سفاها وأجلبوا 
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األخرى كمص��ر مثال)138(، لعدم ارتباط أي من األدي��ان التي كانت موجودة في 

ليبي��ا اذ ذاك بلغ��ة معينة يحميها ويعتبرها لغة طقوس��ه وش��عائره وقد 

س��بق أن تناولنا بالش��رح موضوع األديان التي كانت موج��ودة في ليبيا قبل 

الفتح االسالمي ونقاط الضعف فيها كما بينا عظمة اإلسالم بالنسبة لها 

وعوامل القوة فيه.

وام��ا الفترة الزمنية التي س��اد فيه��ا احلكم العربي فق��د كانت طويلة 

ومس��تمرة لدرجة مكنت لإلسالم أن يرس��خ وللغة العربية أن تسود ولذلك 

ل��م يح��دث فيما بعد أي محاولة للخ��روج عن دائرة اإلس��الم او أي اجتاه لنبذ 

اللغة العربية.

 وأم��ا العامل اخلامس، وهو م��دى اندماج أصحاب اللغ��ة الوافدة بأفراد 

الش��عب وكيفي��ة معاملتهم لهم فقد س��بق أن ذكرنا ما حققه اإلس��الم 

من مس��اواة بني العرب وس��كان البالد من البربر كما سبق أن ذكرنا سياسة 

احلكام في اجتذاب نفوس البربر وإشعارهم بروح األخوة واملساواة ومن ناحية 

أخرى كان اعتبار املس��لمني من بقي من الروم واألفارقة موالى لهم وليس��وا 

كالبربر مساوين لهم في احلقوق والواجبات واعتبار ارض الروم مفتوحة عنوة 

ال صلحا س��ببا من أس��باب اختفاء العنصر الرومي والالتيني من البالد شيئا 

فش��يئا حتى تالش��ت آثارهم من الب��الد تقريبا)139(. وقد أدى ه��ذا إلى إرضاء 

البرب��ر من ناحي��ة، والى منحهم فرص��ة النهوض وحتمل املس��ئولية واألخذ 

بأسباب احلضارة من ناحية أخرى.

وهناك فرض آخر الندماج الش��عبني ال يس��تبعده الدكتور محمد عوض 

محمد في كتابه »الش��عوب والسالالت اإلفريقية«)140( وهو قرابة السالالت 

أو القراب��ة الرومي��ة فالكتاب الع��رب حني يتحدثون عن القبائ��ل العربية في 

جزي��رة الع��رب وما يليها من األقط��ار، كثيرا ما يش��يرون - كما فعل صاحب 

صبح األعشى - إلى أن البربر من سكان إفريقية الشمالية لهم صلة نسب 

قدمية بالعرب. ومن الكتاب من يرجع أصل البربر إلى قبائل حمير مس��تندين 

إل��ى الرواية القائلة بوجود غزو ميني لهذه البالد في القدمي وإن كان ابن خلدون 

ينكر ذلك ويستبعده بشدة)141(.

 وأيا ما كان األمر، وحتى على فرض اعتبار البربر حاميني والعرب ساميني 

فقد س��بق أن عرضنا وجهات نظر الباحثني في األنس��اب حول صلة النسب 

القوية التي تربط اجملموعتني ويضاف إلى هذا استيطان الفنيقيني بليبيا في 

فترة س��حيقة من التاريخ ترجع إلى ما قبل ميالد املس��يح بقرون كما سبق 

ان بينا والفنيقيون ساميون الشك في ذلك ووجودهم بني البربر في جماعات 

كبيرة قد مازج بني العنصرين إلى درجة ملحوظة.

 ويشير الشيخ الزاوى إلى ماحدث من اندماج بني العرب والبربر في أكثر 

م��ن موضوع من كتابه »معجم البل��دان الليبية« كقوله عن اوالد بوماضي: 

»إنهم قبيلة عربي��ة لم حتافظ على أصولها العربية بل التحمت مع بعض 

القبائ��ل البربرية باملصاهرة واجلوار فحصل بينهما امتزاج كبير«)142(. وقوله: 

»ملا كثر العنصر العربية في افريقية وتغلبوا على أمصارها وسكنوا مدنها 

وقراها وأصبحوا أكثرية انحاز البربر إلى جبل نفوسة وزوارة واندمج بعضهم  138 - كانت المس��يحية في مصر قوية راس��خة لذلك كان تحول الس��كان إلى الاس��لام 
بطيئ��ا وبخاصة في الأماكن النائية من مصر )انظ��ر : جرمة في عصر ازدهارها ص174( وقد 
أث��ر هذا عل��ى معركة اللغة العربي��ة في مصر فأط��ال أمدها اذ كان ارتب��اط اللغة القبطية 
بالديانة المس��يحية واتخاذها اللغة الرس��مية في الصلوات والكنائس من العوامل التي أدت 

إلى التمسك الشديد بها والإبقاء عليها ما أمكن.
139 - حسن محمود ص128 ، 129

140 - ص338
141 - راجع الزاوى : معجم ص343 تاريخ الفتح ص17

142 - ص160 ، 161
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اآلخر في العرب)143(» . وتعطي دائرة املعارف اإلسالمية أمثلة أخرى لالندماج 

فتقول:« اس��تقرت قبيلة بني ق��رة وقبيلة هيب وهم بطون من س��ليم في 

برق��ة وامتزج��وا بأهلها امتزاج��ا يجعل من الصع��ب علين��ا اآلن أن منيز بني 

ذريتهم وذري��ة أهل البالد األصليني«)144(. وتقول ف��ي مكان آخر متحدثة عن 

أثر الزحفة الهاللية وس��وف نتحدث عنها فيما بعد بشيء من التفصيل وما 

ترت��ب على ذلك من نتائج:« مت اختالط البربر بالعرب في الس��هول والهضاب 

وهجره��م تدريجي��ا لغته��م وعاداته��م وفقده��م ايض��ا اس��مهم القدمي 

واستعاضتهم عنه باسم ش��خص وصلوا به نسبهم بل نستطيع أن نقول 

إنهم استعربوا«)145(.

 ومن الثابت تاريخيا كذلك أن س��يل الهجرة إلى الش��مال االفريقي لم 

ينقط��ع طوال عدة قرون بل يرى س��لجمان أن كثيرا من الع��رب املهاجرين أو 

املهجري��ن قد آثروا االس��تيطان في ليبيا دون س��ائر الش��مال االفريقي نظرا 

لطبيعتها الصحراوية املالئمة)146(. وس��نتحدث ع��ن هذه الهجرات العربية 

فيما بعد. 

ف��إذا انتقلنا إلى العامل الس��ادس جند أن تف��وق أي لغة ومتتعها بالهيبة 

يرجع إلى قيمته��ا الذاتية للغة البربرية في ذلك الوقت فهي من ناحية لغة 

احل��كام ومن ناحية اخرى لغ��ة الدين والقرآن والنبي وه��ي باإلضافة إلى هذا 

وذاك لغ��ة حض��ارة عظيمة وثقافة تفوق اختها البربري��ة إلى حد كبير قد ال 

يسمح حتى باملقارنة ويشير فندريس في كتابه »اللغة » إلى التفوق الذاتي 

ال��ذي تتمتع به بعض اللغات ومن بينها اللغة العربية بقوله:« والقدرة على 

االنتش��ار التي نش��اهدها في بعض اللغ��ات الهندية األوروبية أو الس��امية 

كاللغة العربية مثال ترجع بال شك إلى أسباب معقدة ولكن القيمة الذاتية 

للغة لها في ذلك نصيب »)147(.

 وميكننا أن نقدر الفجوة بني اللغتني العربية والبربرية في هذا الصدد اذا 

أخذنا في االعتبار احلقائق اآلتية:

1 - أن اللغة العربية كانت ذات تاريخ وأدب وثقافة من قبل ظهور اإلسالم 

ثم انتش��رت في كثي��ر من أنحاء العالم بعد مجىء اإلس��الم ومتثلت ثقافات 

وحض��ارات كثيرة مما أعطاها ميزة ضخمة وقيمة كبيرة ومبرور الزمن ازداد هذا 

العام��ل قوة فما أن جاءت العربية إلى معركتها احلاس��مة مع البربرية حتى 

كانت ثقافة عالية.

2 - أن متكلم��ي البربري��ة ل��م يكونوا قد وصلوا إل��ى درجة من احلضارة 

متكنه��م من تثبي��ت لغتهم في ش��كل أدب فعلى الرغم مما عث��ر عليه من 

نقوش في الصح��راء تثبت كتابة اللغة البربرية لم يؤثر عن البربر أي كتابات 

أو مؤلفات ذات قيمة حتى عدة قرون من ظهور 

اإلس��الم ولهذا يقول مؤلفا Libyan Notes: »لم تس��تعمل اللهجات 

البربري��ة قط ألغ��راض أدبية«)148(. ويق��ول روم الندو: »البربرية ليس��ت لغة 

ثقافة)149(. 

3 - أن البربرية لم تكن في احلقيقة ذات لغة واحدة مشتركة وإمنا كانت 

مجموعة من اللهجات وكان التفاوت بينها كبيرا)150(، وكانت أشبه بلهجات 

143 - ص315
144 - مادة برقة
145 - مادة بربر

146 - محمد عوض ص339

147 - اللغة ص351
148 - ص11

149 - أزمة المغرب الأقصى ص97
The Eastern Libyans - 150 ص73
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القبائ��ل العربية في مرحلة طفولتها وقبل أن تأتلف وتتوحد في لغة قومية 

واحدة هي اللغة املش��تركة التي نزل بها الق��رآن الكرمي)151(. ويقول روم الندو 

ف��ي ذل��ك: قد نقول من قبيل املزاح ان هناك من اللغ��ات البربرية ما يعادل ما 

هناك من قبائل بربرية)152(. 

4 - أن اللغة البربرية في فترة احتكاكها باللغة العربية كانت في موقف 

ضعيف بشكل واضح فقبل ذلك مبدة طويلة كانت قد وقعت فريسة للغتني 

الالتينية والفينيقية اللتني أصبحتا فيما بعد لغتي الكتابة الرس��مية وهذا 

يعن��ي أن األعمال الكتابية الهام��ة كانت تكتب بالالتيني��ة أو الفينيقية ال 

البربرية ويعني بالتالي إضعاف اللغة البربرية إلى حد كبير.

ومن أجل هذا حني جاءت حركة الترجمة النش��يطة من اللغات األجنبية 

إل��ى اللغة العربية لم يجد املترجمون ش��يئا ميكن ترجمته م��ن البربرية وال 

نعلم بوجود ترجمة من هذا النوع ألي عمل كان.

وأم��ا العامل األخير، وهو درجة قراب��ة أو بعد اللغتني املتصارعتني فهناك 

آراء تضع العربية والبربرية في مجموعة واحدة س��واء أطلق عليها اجملموعة 

الس��امية أو اجملموعة احلامية الس��امية أو اجملموعة االفروآسيوية. وقد سبق 

أن عرضنا هذه اآلراء بش��ىء من التفصيل ومعنى هذا أن العالقة بني اللغتني 

موجودة وال ميكن إنكارها.

 ف��إذا أردن��ا أن نحدد املراحل الت��ي قطعتها اللغة العربي��ة في صراعها 

مع البربرية فالبد أن نحلل العوام��ل واألحداث التاريخية ونرتبها ترتيبا زمنيا 

ونرص��د نق��اط التحول ف��ي حياة كلتا اللغت��ني وفي رأين��ا أن مراحل الصراع 

اللغوي في املنطقة ميكن أن تقسم إلى ثالث على الوجه اآلتي:

1 - مرحلة التعادل بني اللغتني.
2 - مرحلة اختالل ميزان القوى في صالح اللغة العربية.

3 - مرحلة االستقرار. 

وإليكم بيان ذلك:

املرحلة األولى: مرحلة التعادل بني اللغتني:

ميكن حتديد ه��ذه املرحلة بالفت��رة احملصورة بني الفتح اإلس��المي لليبيا 

ونهاية القرن األول الهجري )=718م( وهي مرحلة تتميز بوجود ازدواجية في 

اللغة ومحاولة كل طرف من طرفي الصراع التغلب على مش��كلة التفاهم 

ع��ن طريق تعلم لغة الط��رف اآلخر أو على األقل بضع كلم��ات من لغته وال 

نش��ك حلظة في أن التفاهم في املرحلة األولى م��ن هذه الفترة كان يتم عن 

طريق املترجمني الذين يعرفون اللغتني ويفترض االس��تاذ حسن حسني عبد 

الوهاب ان هؤالء التراجمة البد أن يكونوا إما من عرب الشام وفلسطني واحليرة 

وكان كثير منهم امتزجوا بالروم وتعلموا لغتهم واعتنقوا دين النصرانية ثم 

حني ظهر اإلس��الم والتحقوا بإخوانهم العرب وإما أفراد من قبط مصر وكان 

فريق كبير منهم يحسن اللس��ان اليوناني ويؤيد ذلك ماروى عن الواقدي من 

أن عبد اهلل بن ابي س��رح مل��ا كان أمام مدينة س��بيطلة)153(. وقبل محاربته 

لبطريق الروم )جرجير( »كان معه رجل من قبط مصر( وإما أفراد من سكان 

الواحات املصرية الذين كانوا من س��اللة البربر فيجوز أن الفاحتني اصطحبوا 

منهم أفرادا للترجمة)154(.

151 - تاريخ المغرب العربي لسعد زغلول ص57
152 - أزمة المغرب الأقصى ص97

153 - تولى عبدالله بن ابي س��رح مصر س��نة 25ه� في عهد الخليفة عثمان بن عفان وقد 
ق��ام بفت��ح افريقية مرة ثاانية ابتداء من عام 27ه� وكانت س��بيطلة عاصة ملك جرجير وقد 
فتحها ابن ابي س��رح س��نة 27 ثم فتحها مرة ثانية عام 29 ه� لأن جرجير نقض العهد الذي 

أبرمه معه في المرة الأولى )ولاة طرابلس ص18-15(
154 - ورقات 64-62/1
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 وتتميز هذه املرحلة مبا يأتي:

1 - إمتام فتح املغرب الذي اتعب الدولة االس��المية وكلفها من أموالها 

ووقتها الكثير وقد مت هذا الفتح حوالي عام 81 أو 82ه�)155(.

2 - حكم حسان بن النعمان الذي امتد من عام 77ه� إلى عام 86ه�)156(، 

وتتميز فترة حكمه مبا يأتي:

أ- القض��اء عل��ى الكاهنة وإزالة ملكه��ا عام 84ه� وبقتل الكاهنة حس��ن 
إسالم كثير من البربر ودانوا بطاعة العرب)157(. 

ب- تدوين الدوواين وجعل ديوان فيه الكتبة والرؤساء املسئولون لكل وظيفة 
من وظائف الدولة. 

ج- جعل اللغة العربية هي اللغة الرس��مية في الدولة بها ترفع الش��كاوى 
وحترر الرسائل ويكتب في الدواوين.

د- مساواته في العطاء والرتب واملعاملة بني البربر والعرب.

ه� إقامته عماال على النواحي من ذوي احلزم والدين.

و- إنشاء املساجد في املدن والقرى وإقامة الفقهاء فيها للصالة وقراءة القرآن 
والوعظ واإلرشاد والفتوى في مسائل الدين. 

ز- اعتبر حس��ان أرض البربر وبالده��م مفتوحة صلحا ال عنوة وأقر البربر على 
ما في ايديهم م��ن اراض وألزم كل قبيلة بزراعة أرضها ودفع زكاتها إلى بيت 

املال. 

ح- ضرب حس��ان النقود للمغرب دنانير ودراهم وفلوسا وكان الناس قبل ذلك 

يتعاملون بنقود القوط والبيزنطيني وهي حتمل رسم ملوكهم)158(. 

3 - في أواخر هذا القرن صدرت تعليمات من اخلليفة عمر بن عبد العزيز 

إلى جميع الوالة واحلكام بعدم استخدام الذميني أولياء من دون اهلل والتهديد 

بع��زل من يترك في واليته عامال يدين بغير اإلس��الم ومما جاء في رس��الة عمر 

ف��ي ه��ذا الصدد: »ف��ال تولني أمور املس��لمني أحدا من أهل الذمة فتبس��ط 

أيديهم وألس��نتهم وتذل املس��لمني بعد أن أعزهم اهلل« وعلى الرغم من أن 

املراجع قد س��كتت عن بيان رد الفعل لهذه الرسالة في ليبيا اال انا نستنتج 

أن��ه قد حدث فيها ماح��دث في مصر عقب هذه التعليم��ات إذ أصدر حاكم 

مص��ر اذ ذاك وهو ايوب بن ش��رحبيل أوامره بإحالل املس��لمني أو العرب محل 

األقب��اط في الوظائف العامة)159(. ومع ذلك فنحن ال نتوقع تطبيقا ش��امال 

له��ذه التعليمات ي هذا الق��رن اذ يحتاج ذلك إلى فترة زمنية تطول او تقصر 

بحسب وضع كل إقليم.

4 - كان ع��دد العرب في الش��مال االفريقي كل��ه قليال طوال هذا القرن 

وممث��ال غالبا ف��ي آالف قليلة من احملاربني ورج��ال اإلدارة والدين في حني أن عدد 

البربر كان يقدر بعدة ماليني واملسيحيني بنحو 300 الف واليهود بنحو 100 

ألف)160(.

وباإلضاف��ة إلى ه��ذه القلة العددية، كان هم ه��ؤالء العرب محصورا في 

احملافظة عل��ى األمن وتثبيت دعائم الدولة اإلس��المية وكان��ت لديهم أوامر 

مش��ددة أال يستكينوا إلى الراحة وبأن يظلوا في وضع استعداد دائم أو على 

ح��د تعبير عمرو بن العاص جليوش العرب في مصر » واعلموا أنكم في رباط 

إلى يوم القيامة لكثرة األعداء حولكم وتشوف قلوبهم اليكم والى دياركم« 

وكان م��ن تعليم��ات اخلليفةة عمر بن اخلط��اب العامة إلى أم��راء األجناد أال 

155 - دبوز 107/2 حسين مؤنس : ثورات البربر ص243
156 - ولاة طرابلس ص29 ، 31

157 - ولاة طرابلس ص30
158 - دبوز 112/2-120 وانظر ولاة طرابلس ص30 والمنهل العذب 52/1

159 - انظر تاريخ اللغة العربية في مصر ص32 ، 33
A History of the Colonization of Africa - - 160 ص61
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يس��محوا جلنودهم بالزرع)161(، ألن ذلك يعني االس��تقرار واالستيطان وهو ما 

ال يت��الءم مع مرحلة الفتح األولى واذا كان م��ن العرب من وفدوا ال بوصفهم 

جن��دا عاملني فالبد أنهم كانوا قلة وأنهم تفرقوا في أنحاء البالد فلم يظهر 

لهم أثر.

5 - ويج��ب أن نذكر اس��م عمر ب��ن عبد العزيز هنا م��رة أخرى ألنه كان 

أول من ألغى ضريبة الرءوس على غير املس��لمني اذا اعتنقوا اإلس��الم وعمم 

ذلك في كل األقطار اإلس��المية املفتوحة ورفض أن يأخذ مبشورة من نصحوه 

باس��تمرار حتصي��ل اجلزية نظرا الزدي��اد من يعتنقون اإلس��الم وقد رد عليهم 

بقولت��ه الش��هيرة: إن اهلل امن��ا بعث محمد صل��ى اهلل عليه وس��لم هاديا 

ول��م يبعث��ه جابيا ولعمري أش��قى من أن يدخل الناس كلهم اإلس��الم على 

يديه)162(.

والش��ك أن هذه السياسة قد أغرت غير املس��لمني بالدخول في اإلسالم 

وبخاص��ة من غير مالك األراضي الذين كان إس��المهم يعني إعفاءهم من أي 

ضريبة خاصة ولكن ال نتوقع أن يظهر أثر هذا العامل أيضا في هذه املرحلة.

6 - وأخيرا نذكر القارىء باحلقائق اآلتية التي سبق أن ذكرناها في فصل 

»انتشار اإلسالم في املنطقة » وهي:

أ - ق��ول صاحب املونس: وعلى رأس املائة األولى ذانت إفريقية للعرب من برقة 

إلى السوس ولم تقم بعدها للنصارى والبربر قائمة.

ب - م��ا عرف به موس��ى بن نصير من اهتم��ام بتعليم البرب��ر القرآن وعلوم 

الدين. 

ج - إرسال الفقهاء العشرة عام 100ه� إلى بالد املغرب.

وتنته��ي ه��ذه الفترة بتثبيت دعائم اإلس��الم ولكن ب��دون أن يتم تثبيت 

دعائ��م اللغة العربية وذلك نظ��را لتضارب العوامل الفعال��ة في هذا القرن 

ولنش��أة بعضها ق��رب نهايته مما لم يس��مح بفاعليته أو ظه��ور أثره ولهذا 

اعتبرناه قرن ازدواج لغوي تعايش��ت فيه اللغتان جنبا إلى جنب دون أن تقوى 

إحداهم��ا على قهر األخ��رى أو زحزحتها من مكانها والنظن أن اللغة العربية 

وإن اس��تطاعت أن تثبت وجودها في مجال الدواوين واملكاتبات الرس��مية قد 

اس��تطاعت أن تثب��ت وجودها في مجال��ي اللغة األدبية أو لغ��ة احلياة وهما 

احملك األساس��ي لهذا الص��راع وال أدل على عجز اللغ��ة العربية عن االنتصار 

حت��ى في اجملال الرس��مي خالل هذه الفترة مما فعله حس��ان بن النعمان حني 

أراد س��ك النقود العربية لبالد املغرب اذا اتخذ نف��س الدينار القرطاجني مع 

ح��ذف الصليب ووضع صورتي عبد امللك بن مروان والوليد ابنه بدال من قيصر 

البيزنطيني وولي عهده. وأبقى كتابته باللغة الالتينية، وبعد حني زاد حس��ان 

في ديناره كتابة التينية ترجمتها في أحد الوجهني: باس��م اهلل الرحمن اإلله 

األوح��د، وفي وجهها اآلخر: وحده ال ش��ريك وال مثيل ل��ه. وبعدها بالالتينية: 

ضرب بإفريقية في العشرة الثالثة يساوي 85ه�)163(.

املرحلة الثانية: مرحلة اختالل ميزان القوى في صالح 
اللغة العربية:

ميكن - في رأينا - اعتبار هذه املرحلة ممتدة لتغطي القرون الثالثة التالية 

من الهجرة وهي القرون من الثاني إلى الرابع الهجري.

 ول��م جتد ف��ي هذه الفترة عوامل جديدة في صال��ح اللغة العربية، وإمنا 
161 - تاريخ اللغة العربية في مصر ص34 ، 35

163 - دبوز 162119/2 - المرجع السابق ص37
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كان��ت فرصة للعوام��ل القدمية لتؤتي ثمارها. بل ميك��ن القول بأن ماجد من 

عوامل في هذه الفت��رة من النوع املضاد الذي عاق اللغة العربية عن اتخاذها 

لغة احلياة في كافة أنحاء البالد فالبنسبة للعوامل املساعدة جند ما يأتي:

1 - ازدي��اد حركة التعري��ب للدولة وقصر الوظائ��ف العامة على العرب 

أو املس��لمني وقد أدى هذا بالسكان إلى أن يس��رعوا في تعلم اللغة العربية 

لتفتح أمامهم فرص العمل أو ليحتفظوا مبا في أيديهم من وظائف ولم تؤد 

حركة التعريب إلى تذمر او احتجاج من البربر اذ كان التعريب انتقاال من لغة 

غير بربرية إلى لغة اخرى غير بربرية وليس هذا فحسب بل ان بعض البربر لم 

يقنع باإلسالم وبتعلمه اللغة العربية فقط بل أراد أن يذهب خطوة ابعد في 

التعريب فادعى لنفسه نسبا في إحدى القبائل العربية كما سبق أن بينا.

2 - ازدي��اد عدد الداخلني في اإلس��الم فرادى وجماعات ألس��باب متعددة 

منها:

أ  - قوة احلركة الدينية في البالد ونش��اط الدراس��ات اإلسالمية مبختلف 

فروعها والتوسع في بناء املدارس واملساجد.

ب  -  تفهم الكثيرين روح اإلس��الم ووقوفهم على بساطته ودميقراطيته 

ومس��اواته بني البش��ر جميعا في حني كانوا يحس��ون بالقلق واللم في ظل 

املس��يحية وقد كتب بتل��ر في هذا املوضوع فقال: »وأم��ا احلقيقة املرة فهي 

أن كثيري��ن م��ن أهل الرأي واحلصافة قد كرهوا املس��يحية مل��ا كان منها من 

عصيان لصاحبها اذ عصت ما أمر به املسيح من حب ورجاء في اهلل ومنذ بدا 

ذلك لهؤالء العقالء جلأوا إلى اإلس��الم فاعتصموا بأمنه واس��تظلوا بوداعته 

وطمأنينته وبساطته »)164(.

ج - اجلهود اجلبارة التي بذلتها كل من الدولتني الرس��تمية واألغلبية)165( 

-  كل ف��ي مناط��ق نفوذه - ف��ي خدمة اللغة واحلضارة اإلس��المية باملغرب 

باإلضافة إلى جهود بعض الوالة اخمللصني مثل يزيد بن حامت الذي دامت واليته 

من 155 إلى 171 وقد عرف عنه تنش��يطه للتعليم واحترامه للعلماء وكان 

أغلب عهده عهد استقرار فأقبلت افريقية واملغرب األدنى على العلم فكثرت 

امل��دارس االبتدائي��ة ف��ي كل القرى واملدن وص��ارت املس��اجد للتخصص في 

الش��ريعة اإلس��المية والعلوم العربية وغيرها وكان يرابط فيها عشرات من 

العلماء يلقون دروسهم فيها)166(.

3 - ازدياد عدد العرب في البالد شيئا فشيئا. ونحن وإن كنا ال منلك أسماء 

محددة للقبائل التي هاجرت واس��توطنت بليبيا في ه��ذه الفترة بالذات، اال 

أنن��ا ميكننا أن نتصور تتابع الهج��رات العربية نظرا الرتباطها باحلكام وحرص 

كل حاك��م - اذا كان عربي��ا - عل��ى أن يكثر م��ن بني جلدته، وأف��راد قبيلته، 

على عادة الوالة في ذلك الوقت)167(. هذا باإلضافة إلى السياس��ة التي س��ار 

عليها احلكام بعد تتابع ثورات البربر، وتسبيبهم للقالقل واالضطرابات والتي 

164 - شكري فيصل :المجتمعات الإسلامية في القرن الاول ص153

165 - يق��ول جوس��تاف لوبون ع��ن دولة الأغالب��ة :« وكان هم الأغالبة م��زج العرب بالبربر 
فتمتعت افريقية في عهدهم بطمأنينة عظيمة )ص 255 ، 256( ويعتبر حس��ن س��ليمان 
محم��ود أن من أه��م أعمال الأغالب��ة »مصاهرة الع��رب للبربر واختلاط دم هذين الش��عبين 

»)ليبيا بين الماضي والحاضر ص135(
166 - انظر دبوز 90/2 ، 91 ، 131،369 وما بعده

167 - بعطينا الاستاذ احسان عباس معلومات تقريبية عن بعض هذه القبائل فيقول : جاء 
الفتح والهجرات التالية بمس��توطنين من العرب وغيره��م فغلب على مدينة برقة وارباضها 
سكنى الجنود كما استوطنتها اعداد كبيرة من قبيلة قرة العربية ولعل ذلك قد تم في اوائل 
القرن الرابع وس��كن جماعة م��ن القبائل اليمنية المهاجرة من ال��أزد ولخم وجذام والصدف 
وغيرهم جبل برقة الشرقي اما جبل برقة الغربي فاستوطنته جماعة من غسان والأزد وتجيب 
.. ونزلت قبائل عربية اخرى من بني مدلج وبلى وجهينة في جهات الرمادة ونزل ودان قسمان 
من العرب س��هميون وحضرميون ثم يعلق على ذلك بقوله :« لا نعرف نس��بة عددية لهؤلاء 
العرب ولكن يبدو انهم حتى منتصف القرن الرابع الهجري لم يستطيعوا أن يصهروا العناصر 

الأصلية »)تاريخ ليبيا ص92 ، 93( وانظر سكان ليبيا عند اليعقوبي ص229
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تتلخص في اإلكثار من العرب املستوطنني ما أمكن حتى يكونوا عامل توازن 

في املنطقة. وميثل هذه السياس��ة قول هشام بن عبد امللك بعد تعدد ثورات 

البربر في عهده، وتدويخهم جيوشه: »واهلل ألغضنب للعرب غضبة مضرية، 

وألبعثن اليهم جيش��ا أوله عندهم وآخره عندي، ثم ال تركت حصن بربري اال 

جعلت إلى جانبه خيمة قيسي أو ميني«)168(.

 ولكن كانت هناك عوامل مضادة برزت خالل هذه الفترة وأهمها:

1 - قوة الش��عور القومي عند البربر وإث��ارة العصبيات فيهم كرد فعل 

ملا حلقهم من ظلم وس��وء معاملة على ايدي بعض احلكام اجلائرين. ونضرب 

لهذا على س��بيل املثال اسم الوالي يزيد بن دينار )102ه�( الذي فرض اجلزية 

حت��ى على من اس��لم من البربر وادعى ان بالدهم فتح��ت عنوة ال صلحا)169(. 

وكذلك عم��ر بن عبيد اهلل املرادي عامل ابن احلبحاب )122ه�( على ش��مال 

املغرب األقصى الذي أراد أن يخمس أموال البربر كما يفعل بأموال املش��ركني 

زاعم��ا أن البرب��ر وأمواله��م غنيم��ة لألموي��ني)170(. ولهذا ح��اول البربر منذ 

العش��رينات من الق��رن الثاني الهج��ري أن يقيموا لهم دولة ف��ي ليبيا ولم 

تكل��ل محاوالتهم بالنجاح اال بعد اعالن الدولة الرس��تمية التي اس��تمرت 

في املغرب االوس��ط من عام 144-296ه� وكان نفوذها ميتد فيشمل ما عدا 

اجلزء الس��احلي من طرابلس)171(. وعلى الرغم من أن اللغة الرس��مية لهذه 

الدول��ة كانت ه��ي اللغة العربية فق��د كانت حتتضن اللغ��ة البربرية وحتاول 

ترقيتها بشتى الوس��ائل. وقد كان للرستميني مترجمون ينقلون الكتب من 

العربية إلى البربرية لتأخذ النواحي التي ال حتسن العربية كالبربر املنقطعني 

في رءوس اجلبال حظها من العلم)172(. كذلك يروى عن أبي س��هل الفارس��ي 

مترجم الدولة الرس��تمية أنه دون اثنى عش��ر كتابا وعظ��ا وتذكيرا وتخويفا 

باللغ��ة البربرية ويبدو أنه لم يكتب ش��يئا من ذلك باللغ��ة العربية اذ يقول 

الدرجين��ي عنه: »وجميع ما حفظ من ذلك فإمنا هو بلس��ان البربر«)173(. ومما 

ألف بالبربرية كذلك »عقيدة نفوس��ة«. ويقول ابو اس��حاق اطفيش: »وقد 

عنى األباضية بالتأليف بالبربرية منذ ظهروا بني البربر في أوائل القرن الثاني 

الهجري وكانت هذه من أسباب متكني البربر في اإلسالم«)174(.

 2 - ويب��دو أن ه��ذه احلرك��ة نحو التمس��ك بالبربرية قومي��ة ولغة قد 

أزعجت الكثيرين حتى من بني البربر أنفس��هم فيروى عن ابي عمران موسى 

بن زكرياء احد العلماء السبعة الذين ألفوا ديوان األشياخ أنه كان يقول: »إن 

تعلم حرف من العربية كتعلم ثمانني مسألة من الفروع)175(. 

3 - وج��ود مناط��ق جبلي��ة، وق��رى نائي��ة كان يصع��ب الوص��ول اليها، 

وتش��ق إقام��ة العرب فيها مما ابق��ى اللغة البربرية حية فيه��ا وكان الذين ال 

يستطيعون الكتابة بالعربية في هذه املناطق يرفعون شكاويهم إلى اإلمام 

مكتوبة بالبربرية)176(.

 وبانته��اء هذه القرون الثالثة نتص��ور ان يكون الوضع اللغوي للمنطقة 

قد أصبح كما يلي: 168 - دبوز 264/2 نقلا عن نهاية الأرب للنويري
169 - دبوز 201/2

170 - المرجع 235/2
171 - امتد نفوذ الدولة الرس��تمية حتى ش��مل طرابلس كلها من خليج س��رت إلى قابس 
غرب��ا )ماعدا مدين��ة طرابلس والبحر فقد خرج��ا عنها إلى الدولة الأغلبي��ة( ومن البحر إلى 
الصح��راء الكبرى )انظر دب��وز 515،516/3( وهناك خريطة للدولة تجدها في مقابل ص656 

من المرجع السابق .

172 - المرجع 405/3
173 - راجع فصل »الأدب« في الباب الثاني من هذا الكتاب

174 - دائرة المعارف الإسلامية – مادة بربر هامش رقم 1 ص518 ، 519
175 - دبوز 397/3

176 - المرجع السابق ص417
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1 - جميع الرس��ائل واملكاتبات الرس��مية والدواوين والس��جالت تكتب 

باللغ��ة العربية فيم��ا عدا الش��كاوى أو الوثائق التي يحرره��ا من ال يعرفون 

العربية من سكان املناطق النائية.

2 - اتخاذ اللغة العربية لغة تأليف وثقافة في جميع انحاء البالد، وعلى 

أيدي مؤلفني من البربر وميكنك أن ترجع إلى فصل الدراس��ات االس��المية في 

الباب الثاني من هذا الكتاب لترى مصداق ذلك ونضيف إلى ذلك مؤلفات مثل 

»نوازل نفوسة« لإلمام عبد الوهاب وتفسير الشيخ هود بن محكم الهواري 

بعد الدولة الرس��تمية بزمن قليل وكالهما باللغ��ة العربية الفصيحة)177(. 

ونس��تطيع ان نزع��م أنه بانتهاء هذه الفترة لم يك��ن يوجد في البالد مثقف 

واحد اليعرف اللغة العربية. واذا كان بعضهم قد كتب باللغة البربرية فليس 

جلهل��ه بالعربية ولكن إما ليظهر مقدرته عل��ى الكتابة باللغة البربرية وإما 

ألنه يكتب وفي ذهنه خدمة العوام من الناس او سكان املناطق النائية الذين 

لم تتيس��ر لهم س��بل التعلم للغة العربية ويقول األس��تاذ شيت خطاب: 

»كان إقب��ال البربر على اللغة العربية ش��ديدا، يدل على ذلك ما ترويه كتب 

الطبق��ات من رحيل الكثيري��ن منهم في القرن الثاني الهجري إلى املش��رق 

لالس��تزادة من العلم والتثب��ت من اللغة وقد ظهرت خالل ه��ذا القرن فئات 

تكتب بالعربية وتؤلف بها. وبدراسة ماورد من تراجم في كتب طبقات فقهاء 

املغرب جن الرواية تتسلس��ل إلى رعيل اول من أهل البالد األصليني الذين برعوا 

في ثقافة العرب وفهموها فأحسنوا الفهم«)178(. 

3 - اتخاذ اللغة العربية لغة تخاطب في جميع أنحاء ليبيا ما عدا سكان 

اجلب��ال أو املناطق النائية فقد ظل بعضه��م يتكلمون اللغة البربرية وحدها 

وصار بعض آخر مزدوجي اللغة ولعل في متييز اليعقوبي ألهل نفوسة بأنهم 

عجم اللس��ان ما يش��ير إلى أن س��ائر مناطق ليبيا حتى أواخر القرن الثالث 

الهجري كانت قد تعربت تعربا كامال أو شبه كامل من حيث اللغة)179(.

املرحلة الثالثة: مرحلة االستقرار:

تش��مل هذه املرحلة القرنني اخلامس والسادس. وأهم ما مييزها الهجرتان 

العربيتان اللتان متت إحداهما في القرن اخلامس واألخرى في القرن الس��ادس. 

وبتمامهم��ا مت تعريب البالد نهائيا، وظه��رت الغلبة للعنصر العربي، وحدثت 

املصاه��رة الكاملة واالمتزاج التام بني البربر والع��رب في معظم انحاء ليبيا 

واختفت اللغة البربرية اال من بعض األماكن.

ومي��زة هات��ني الهجرتني عما س��بقهما من هج��رات أنهما متت��ا بطريق 

القصد والعمد وهدفتا إلى االس��تقرار واالستيطان وشملتا اعدادا كبيرا من 

العرب لم يسبق ملثلها أن دخلت البالد.

أم��ا الهجرة األولى فقد متت قبيل منتصف القرن اخلامس الهجري، وكان 

بطالها قبيلتي سليم وهالل، وانضمت اليهما أشتات من قبائل أخرى، وقصة 

هذه الهجرة وما البسها وسبقها وتالها من أحداث قصة طويلة ال يتسع اجملال 

لإلحاطة بها كما أن ذلك ليس من هدفنا هنا. ولكن في اختصار شديد نقول 

إن املعز بن باديس الصنهاجي)180( أعلن عداءه الصريح للفاطميني واضطهد 

معتنقي مذهبهم وأعمل فيهم القتل والتشريد ثم ختم تصرفاته هذه عام 

443 بقطع اخلطبة لهم وبالدعاء للقائم بأمر اهلل العباس��ي وحمل الناس 

ف��ي املغ��رب على مذهب اإلمام مال��ك بن أنس وفي نفس الس��نة التي قطع 

فيها املع��ز اخلطبة للفاطميني بعث اليه أمير برق��ة جبارة بن مختار العربي 

177 - المرجع السابق ص410
178 - قادة فتح المغرب ب 173/2

179 - إحسان عباس : تاريخ ليبيا ص94
180 - م��ن نس��ل الامي��ر بلكي��ن بن زي��ري أول حاكم صنهاج��ي للمغرب من ط��رف الدولة 
العبيدي��ة وقد اختاره المع��ز لدين الله الفاطمي عام 362ه� واس��تمر انضواء هذه الأس��رة 
تحت ل��واء الفاطميين حتى جاء المعز بن باديس )406-453( انظر »قبائل العرب في ليبيا« 

ص27 - 28.
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بطاعت��ه وبيعته وأخبره أنه هو وأهل برقة ق��د نكثوا كذلك عهود بني عبيد 

وأحرق��وا بنودهم وراياتهم واملنابر الت��ي كان يدعى عليها لهم وتبرؤوا منهم 

وس��بوهم ولعنوهم عل��ى منابرهم ودع��وا للقائم بأمر اهلل العباس��ي)181(. 

وحركت هذه األحداث نفس املس��تنصر لالنتقام فأش��ار عليه أحد وزرائه)182( 

باصطناع بني س��ليم وبني هالل وتس��ريحهم إلى املغ��رب وتوليتهم اعمال 

افريقية واس��تعدائهم عل��ى صنهاجة حملاربتها وكانت ه��ذه القبائل تقطن 

الصعي��د والفيوم والبحيرة وقد أقضت مضاجع املس��تنصر لكثرة ما كانت 

تس��ببه من قالقل واضطرابات. واستجاب املستنصر للفكرة التي ستصيب 

هدفني بحجر واحد وأرس��ل وزي��ره لتفاوض معهم ونترك اب��ن خلدون يكمل 

القصة بقوله: بعث املس��تنصر وزيره عل��ى هؤالء األحياء... وأرضخ ألمرائهم 

ف��ي العطاء ووصل عامتهم بعيرا ودينارا لكل واح��د منهم وأباح لهم إجازة 

النيل وقال لهم: قد أعطيتكم املغرب وملك املعز بن بلكني الصنهاجي العبد 

اآلبق وكتب الي��ازوري )الوزير( إلى املغرب: » أما بعد فقد أنفذنا اليكم خيوال 

فحوال وأرس��لنا عليها رجاال كهوال ليقضي اهلل امرا كان مفعوال »فطمعت 

العرب اذ ذاك وأجازوا النيل إلى برقة وافتتحوا أمصارها واس��تباحوها وكتبوا 

إلخوانهم شرقي النيل يرغبونهم في البالد فأجازوا اليهم بعد أن أعطوا لكل 

رأس دينارين فأخذ منهم )يعني املس��تنصر( أضعاف ما أخذوه)183(. وتقارعوا 

على البالد فحصل لس��ليم الش��رق ولهالل الغرب.. وسارت بطون هالل إلى 

افريقية كاجلراد املنتش��ر حتى وصلوا افريقية س��نة 443)184(. ودارت معارك 

طاحنة ح��ول القيروان وفي داخل القيروان عاصمة املع��ز بن باديس وانتهبت 

هذه املدينة وصارت أثرا بعد عني وتفرق أهلها في اآلفاق وانتقل املعز مع أهله 

إلى املهدية وعاش بها كئيبا بقية حياته حتى مات سنة 453ه�)185(.

وهن��اك تفصي��الت أخرى تهمن��ا في هذا املق��ام ألنها مرتبط��ة بحركة 

التعريب وتوطني القبائل العربية وهي:

1 - يق��در بع��ض املؤرخني عدد املهجرين في ه��ذه املوجة مبا يتراوح بني 200 

ال��ف و 300 ألف)186( وبعضهم يرتفع بالرقم حتى املليون ويوفق جوس��تاف 

لوب��ون بني هذه اآلراء املتعارض��ة بقوله: »والذي أراه أن الغ��ارة األولى تبعتها 

غارات أخرى)187(.

2 - بعد هجرة بني س��ليم وهالل واس��تقرارهم في املغرب تبعتهم هجرات 

اخرى جاءت بطوائف كثيرة من الناس.

3 - ل��م يؤس��س الع��رب مل��كا وال دول��ة وآث��روا الضواحي واألرب��اض على 

األمصار)188(.

4 - اس��تيطان ه��ذه القبائل في إقليم برقة كان س��هال ألن املعز لدين اهلل 

كان قد س��بق وأباد »زناتة« ولذلك حينما جاء العرب إليها وجدوا بالدا كثيرة 

املرعى خالية من األهل)189(. 

181 - تفصيل��ات هذه الحوادث في أماك��ن متفرقة من :« قبائل العرب في ليبيا » و »رحلة 
التجاني« و«ابن خلدون« و »جوستاف لوبون« وغيرها من كتب الحضارة والتاريخ .

182 - يق��ول التجان��ي : الجرجرائي الأقطع هو الذي أمكن العرب من الدخول إلى هذه البلاد 
... ومن الناس من نس��ب هذه الإجازة لغيره لأن موته س��بق جواز العرب بأعوام وذكر هؤلاء أن 
المجيز لهم هو اليازورى الحس��ن بن علي وقد تول��ى الوزارة بعد الجرجرائي ولا يبعد أن يكون 

هذا هو الصحيح )ص 16، 21 ، 22(
183 - يعني ان المس��تنصر أعطى اخوانهم الس��ابقين كل واحد دينارا وفي هذه المرة أخذ 

من كل واحد دينارين .

184 - مقتبس في : ليبيا في كتب التاريخ والسير ص119
185 - قبائل العرب في ليبيا ص86-78

 A History of the Colonization of Africa 186 - ملام��ح المغرب العرب��ي ص63 و
ص61

187 - حضارة العرب ص257
188 - لهجة شمال المغرب ص44 ، 45

189 -   التذكار ص9
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5 - كذل��ك م��ن املرج��ح أن يكون بعض م��ن بني هالل قد ج��از النهر ودخل 

ليبي��ا مع أحد اجليوش التأديبية التي أرس��لت قبل الغ��زو الهاللي ألن املراجع 

التاريخية تتحدث عن وجود هاللي في وقت مبكر)190(.

6 - بع��د حل��ول القبائل العربية هاجرت بنو قرة ثم بطون من كعب إلى 

مناط��ق أخرى وغلبت على أنحاء برقة بنو س��ليم)191( ولعل هؤالء املهاجرين 

ه��م الذين قال عنهم ابن عذارى: في عام 468 وصلت إلى افريقية مجموعة 

اخرى من عرب برقة ونزلت حول القيروان)192(.

أما النتائج التي ترتبت على هذه الهجرة فيختلف املؤرخون بعد اتفاقهم 

على دورها الذي ال ينكر في تعريب البالد يختلف املؤرخون في تقديرها واحلكم 

عليه��ا فيعتبرها بعضه��م كارثة من الناحية احلضاري��ة ويعتبرها بعضهم 

نافذة فتحت أعني البالد على احلضارة األجنبية ويعتبرها بعضهم س��ببا في 

تدمي��ر البالد واإلتيان عل��ى ما فيها من أخضر وياب��س ويعتبر بعض آخر دمار 

البالد س��ابقا على هجرة بني هالل وس��ليم ويقلل من تقدير الدمار الذي حلق 

البالد على أيديهم ويلتمس العذر ملا قد يكونون قد سببوه من خراب.

فنجد - على س��بيل املثال - األس��تاذ حس��ن حس��ني عبد الوهاب يعزو 

ضياع كثير م��ن الكتب واملؤلفات ومظاهر احلضارة إل��ى »الكارثة العظيمة 

املؤمل��ة وهي زحفة بني بالل وبني س��ليم في آخر عهد املعز بن باديس س��نة 

449ه�«)193( وجند االس��تاذ إحس��ان عب��اس يرتب على هجرة ه��ذه القبائل 

»نتائ��ج خطيرة في منطقة ليبيا فهم املس��ئولون ع��ن خراب العمران وعن 

تعط��ل الزراع��ة وكان كثير م��ن هؤالء األع��راب خطرا على احلج��اج والتجار 

والرحالني حتى أضحت البالد كما قال العبدري ال يس��لكها اال اخملاطر. وبذلك 

حرم��ت ليبيا من حركة علمية كانت تعتمد عل��ى مرور العلماء بليبيا«)194(. 

ويضع جوستاف لوبون الوضع في صورة مخففة فيقول: لم تؤد هذه الغارات 

إلى نتائج عمرانية، بل على العكس حافظ اعراب جزيرة العرب على جلفهم 

ال��ذي ه��و نقيض كل ثقاف��ة جدية فأخذت تل��ك احلضارة الت��ي كادت تلمع 

تذوي بس��رعة«)195( ولكن على العكس من ذل��ك متاما يظن Grievus » أن 

آث��ار الغزوة الهاللية كان ق��دوم العرب وقد حملوا كثيرا م��ن املزايا الثقافية 

إل��ى املغرب اذ أحضروا معهم العلم والنظرة العريضة التي اكتس��بوها من 

الثقاف��ة الهيلينية التي عرفوها.. وه��ي التي صارت بعد ذلك برعما للثقافة 

اإلسالمية الغنية في األندلس«)196(.

 واحلق الذي ال يصح إنكاره أن هناك ش��يئا من الدمار قد حلق البالد على 

ايدي بني هالل وس��ليم، ولكن يجب اال ننسى احلقائق اآلتية التي تعزو كثيرا 

من الدمار إلى غيرهم مثل:

1 - اخل��راب املريع الذي حلق البالد عل��ى أيدي الكاهنة وأعوانها في القرن 

األول من الهجرة وقد سبق احلديث عنه.

2 - م��ا هو ثابت من أن منطق��ة برقة كانت حني وقد هؤالء العرب إليها 

ش��به مهجورة وخالي��ة من األهلني ألن أصحابها من زنات��ة حاربوا املعز لدين 

اهلل الفاطمي ففتك بهم وأوشك أن يبيدهم ويفنيهم عن آخرهم)197(. 

190 - عباس همداني في : Some Aspects of the History of Libya ص339
191 - تاريخ ليبيا لإحسان عباس ص157

192 - البيان المغرب ، مقتبس في إحسان عباس : ليبيا في كتب التاريخ والسير ص102
193 - ورقات 349/1 وهناك رأي يقول ان الغزو الهلالي قد توقف في الإقليم الليبي الحالي 
وتعث��رت خطواته إلى عام 455 )أي إلى مابعد وف��اة المعز بن باديس ( ويعتمد هذا الرأي على 
وثيقة هامة وردت في كتاب »الس��جلات المستنصرية » نش��ر الدكتور ماجد بالقاهرة سنة 

1953 )الرباطات الساحلية لشعيرة ص239(

194 - تاريخ ليبيا ص151
195 - حضارة العرب ص257

196 - الممالك الإسلامية في غرب افريقية ص82
197 - قبائل العرب في ليبيا ص65
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3 - ماهو ثابت تاريخيا من أن املعز بن باديس نفسه قد ساهم في خراب 

البالد اذ أصدر أوامره »بانتهاب املزروعات والثمار احمليطة بالقيروان واملنصورية 

ليحرم الهاللني منها وسر الناس بذلك حاسبني أنها ستؤول إليها ولكن املعز 

كدس��ها ففس��دت وأكلتها البهائم«)198(. وفعل املع��ز نحو ذلك في مدينة 

»صب��رة« اذ اقتلع رجال صنهاجة وعبيد املعز خش��ب احلوانيت وس��قائفها 

فخربت عمارة هذه املدينة)199(. 

4 - تعاق��ب الفنت واحملن واحلروب والثورات عل��ى املنطقة وفي ذلك يقول 

االستاذ حسن حسني عبد الوهاب: »احلقيقة التي ال يطرقها شك أن العرب 

ملا قدموا فاحتني لم يجدوا في البالد س��وى خرائب متهدمة تعلوها مس��حة 

م��ن زخرف ق��دمي أباله الدهر وغي��ر نضارته الزمان لتعاقب الف��نت وتوالي احملن 

ول��م يصيبوا غير مدائن متداعية البنيان نزرة الس��كان ضعيفة اإليراد ولهذا 

السبب لم يفكر العرب في نصب مركزهم الذي عزموا على إيجاده في البالد 

املفتوح��ة على أنقاض إحدى تلك املدائن البالي��ة... ولو أن في البالد عاصمة 

قدمية تناس��ب الفاحتني ملا ارتادوا س��واها كما فعلوا في الشام وطليطلة ثم 

قرطبة باألندلس«)200(.

5 - واذا كان عرب بني هالل وس��ليم قد تسببوا في خراب بعض اجلهات 

فق��د كان ذلك في نظري نتيجة املقاومة التي القوها من أتبع املعز بن باديس 

واالقتت��ال العنيف الذي دار ب��ني الطرفني وحاول كل طرف فيه أن يس��تخدم 

كل األس��لحة اإلنس��انية وغير اإلنس��انية في س��بيل القضاء على خصمه 

فمس��ئولية الدمار تعود إلى كال الطرفني على السواء، وترجع اوال وأخيرا إلى 

احلرب التي دارت رحاها لعدة سنوات.

ومم��ا يدل على انتفاء الصفة التخريبية عن هؤالء األعراب أننا جندهم بعد 

وق��ف القت��ال وتوطنهم في الب��الد - جندهم قوما مس��تقرين ميالني للدعة 

والس��كينة، مشتغلني بالتعمير والزراعة، محبني للعلم واحلضارة. فهذا ابن 

خلدون يقول عن قبيلة العزة التي نزلت باجلهة الش��رقية من ليبيا: »وركاب 

احلج من املغرب يحمدون مس��املتهم في ممرهم وحس��ن نيتهم في التجافي 

عن حاج بيت اهلل وإرفادهم بجلب األقوات لسربهم وحسن الظن بهم«)201(. 

وه��ذا ابو عبيد البك��ري )املتوفي س��نة 487ه�( يتحدث ع��ن ليبيا فيصف 

مدينة برقة بأنها دائمة الرخاء كثيرة اخلير وأكثر ذبائح أهل مصر منها. وهي 

كثيرة الثمار والفاكهة«. ويصف اجدابية بأنها »مدينة كبيرة في الصحراء. 

ذات بس��اتني لطاف وأس��واق حافلة مقصودة« ومدينة س��رت بأنها »مدينة 

كبي��رة على س��يف البحر.. له��ا نخل وبس��اتني وآبار عذب��ة وحلمانها عذبة 

طيبة«. ويصف طرابلس بأنها »ذات أس��واق حافلة جامعة، وحمامات كثيرة 

فاضل��ة كثيرة الثمار واخلي��رات«)202(. فهي صورة تختل��ف متاما عن الصورة 

القامتة السوداء التي ألصقت ببني هالل وسليم. وليس هذا فحسب، فلدينا 

ش��هادة ش��اهد عيان زار البالد في القرن الثامن الهجري وه��و التجاني، وقد 

كتب في رحلته مش��اهداته ومالحظاته ومن بينها م��ا رآه من عمران وغرس 

وزراع وم��ا ش��اهد من زوايا فيها كتب كثيرة محبس��ة وبه��ا أماكن لضيافة 

الزوار وتقدمي الطعام لهم)203(.

 ومهم��ا يكن من ش��يء، فهن��اك إجماع ت��ام على أن اس��تيطان هؤالء 

األعراب في بالد املغرب وانتشارهم في األرض ومخالطتهم للبربر وامتزاجهم 

198 - المرجع ص81
199 - المرجع والصفحة

200 - ورقات 42/41/1

201 - قبائل العرب في ليبيا ص93
202 - المرجع السابق ص102 ، 103

203 - التيجاني ص213 واحس��ان عباس : تاريخ ليبيا ص153 وقبائل العرب في ليبيا ص97 
ومابعدها .
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بالس��كان وتزاوجهم معهم كل اولئك قد أدى إلى جناح عملية التعريب والى 

اندم��اج العنصر البربري ف��ي العنصر العربي حتى اصبح من العس��ير فيما 

بع��د متييز البرب��ري من العربي فقد صار اجلميع عربا باللس��ان، فيما عدا قلة 

من البربر » جنحوا في االحتفاظ بنقاوة جنسهم لسكناهم املرتفعات«)204(، 

وظل��وا من أجل انحيازه��م إلى األقالي��م اجلبلية غير املطروقة متمس��كني 

بلهجاتهم البربرية مكونني مناطق انعزال او جزرا لغوية)205(. ويقول جوستاف 

لوبون مصورا ما حدث بكل دقة »متت تلك الهجرة ببطء، ومأل العرب شمالي 

افريقية بالتدريج، فقد جاوز العرب طرابلس الغرب بعد أن مكثوا بها سنتني، 

وزحفوا خطوة خطوة ووجلوا األودية جماعات على مهل واختلطوا بالس��كان 

روي��دا رويدا وزاد عددهم ش��يئا فش��يئا وفرضوا بفضل كثرته��م على البربر 

عاداته��م ودينهم ولغتهم بعد بضعة أجيال ولم يتركوا ألمراء البربر س��وى 

س��لطة وهمي��ة ولم يتفلت من نفوذه��م اال القبائل التي دح��رت إلى اجلبال 

وبعض البقاع اجلنوبية«)206(. ويرتب السير جونستون على وفود هذه القبائل 

نتائج خطيرة اذ يقول: »ولكن في القرن احلادي عشر امليالدي وفد إلى الشمال 

اإلفريقي هؤالء العرب الغزاة الذين كانوا املصدر األساس��ي للعرب املوجودين 

في الش��مال اإلفريقي وبدونهم كان اإلس��الم س��يضعف مبرور الزمن وكانت 

سلسلة من الدويالت البربرية ستنشأ مرة ثانية حتت حكم املسيحيني«)207(. 

ويق��ول الدكتور عبد القادر احم��د طليمات: إن »اإلس��تعراب الكامل أخذت 

مالمحه في ليبيا تظهر بشكل واضح في عصر اإلدريسي )النصف األول من 

القرن السادس الهجري(«)208(.

 أم��ا الهجرة الثانية فقد متت عام 550ه� على يد حميد بن جارية حيث 

نقل إلى تاجورة مجموعة من عرب متيم س��كنوا أرض »عبد رب« منذ الفتح 

اإلسالمي وكان نقله هؤالء العرب بقصد إيجاد توازن بني السكان ألن الساحل 

الطرابلسي كان كله مسكونا بالبربر قبل الفتح العربي وكانت قبيلة هوارة 

وهي من أكبر قبائل البربر تشغل ما بني تاورغة إلى صبراتة)209(.

 وهناك مجموعات أو سالس��ل أخرى من الهج��رات متت في تلك الفترة 

وقبله��ا وبعدها ولكن لع��دم متكننا من ترتيبها ترتيب��ا تاريخيا اضطررنا إلى 

تركه��ا ونكتفي ب��أن نحيل القارىء إل��ى معجم البلدان الليبي��ة مواد: برقة 

– بزرة – ترهونة – اجلميل – جندوبة – احلرشا – حومة اوالد نوير – اخلاليفة 

– دحمان – ديلة – الرمادة – زارة – زاوية بو ماضي – زنزور – ساحل االحامد 

– الشواش��نة – العم��روس- ف��زان – قماطة – الهون – ودان – ورش��فانة 

ففيها اش��ارات كثيرة إلى القبائل العربية التى اس��توطنت ليبيا ونزلت في 

هذه األماكن.

ويالحظ أن العرب لم يكتفوا بسكنى األودية واملناطق الواطئة بل زاحموا 

البربر في مدنهم واقتحموا عليهم جبالهم ومعاقلهم وأماكنهم النائية مما 

كان ل��ه أكبر األثر في تعليمهم اللغ��ة العربية رغم احتفاظهم بلهجاتهم 

البربرية. واألمثلة على ذلك كثيرة نكتفي منها باملثالني اآلتيني:

1 - قبيل��ة الزنتان التي س��كنت »تاغرمني« الواقعة في جبل نفوس��ة 

وه��ذه القبيلة من أكبر القبائ��ل العربية في طرابلس ولها منعة بني القبائل 

ووقعت لها حروب كثيرة بينها وبني البربر ويرجع الزنتان في أصولهم العربية 

إلى قبيلة الدواسر احدى قبائل جند الكبرى)210(.
204 - الممالك الإسلامية في غرب افريقيا ص81

205 - تاريخ المغرب العربي ص58 ، 59
206 - حضارة العرب ص257 وانظر كذلك ص247

A History of the Colonization of Africa - 207 ص61
208 - سكان ليبيا عند اليعقوبي ص226

209 - معجم البلدان الليبية للزاوى ص76
210 - المرجع ص78
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2 - تق��ع واح��ات فزان جنوبي طرابلس بنح��و 970 ك م وهي من مواطن 

البرب��ر القدمية وق��د اس��توطنها كثيرون من العرب أش��هرهم بن��و »رياح« 

و»احلطمان« و«املقارحة » و«ناصرة«)211(.

 وله��ذا فنحن نزع��م أنه بانتهاء ه��ذه الفترة كانت اللغ��ة العربية قد 

صارت لغة عامة مشتركة بني سكان ليبيا وصارت لغة التخاطب في جميع 

انح��اء البالد اما وحدها في معظم املناطق او م��ع البربرية في بعض املدن او 

القرى التي تزخر بتجمعات بربرية مثل:

أ  - مدن وقرى نفوسة

ب  - مدينة زوارة الكبرى وهي من مدن طرابلس وتقع بقرب احلدود الغربية 

ويقول الش��يخ ال��زاوي عنها: »جميع س��كانها من البرب��ر ويتكلمون اللغة 

البربرية وهم فخذ من قبيلة نفوس��ة وهي من األمكنة القليلة في طرابلس 

التي احتفظ فيها البربر بقوميتهم ولغتهم ولم يتأثروا بكثرة العرب»)212(. 

ج - واحة أوجلة التي يقول عنها االستاذ الزاوي: »تقع في اجلنوب الغربي 

م��ن اجدابية بنحو 260 ك م. وهي من اعمال برقة.. وس��كانها بربر وما زالوا 

يتكلم��ون اللغة البربري��ة كما يتكلم��ون العربية ويكتبونه��ا.. وهي البلدة 

الوحيدة في برقة التي يتكلم أهلها اللغة البربرية«)213(.

 وتقس��م دائرة املعارف اإلسالمية س��كانها إلى ثالثة أقسام: بنو أوجل 

وه��م من أصل برب��ري ولغته��م بربرية واجملابرة وه��م البربر الذي��ن يتكلمون 

العربية والزوية وهم قبيلة عربية)214(.

 وقد وردت اش��ارات في بعض املراجع القدمية ع��ن مناطق يتكلم أهلها 

لغ��ات غير البربرية فإما أن ه��ذه املناطق كانت مأهولة بس��كان من أجناس 

مختلف��ة فكونوا جزرا لغوية وإما أن إش��ارات املراجع القدمية لم تكن دقيقة 

وأن لغ��ة هؤالء الناس ما ه��ي اال صورة أو أخرى من صور البربرية التي س��بق 

أن قلن��ا إنها ذات لهجات متعددة متباينة في بع��ض األحيان لدرجة يصعب 

عل��ى ابناء إح��دى لهجاتها أن يتفاهم��وا مع أبناء اللهج��ة االخرى ومن تلك 

االش��ارات القدمية ما ذكره البكري عن أهل س��رت أنهم يس��تعملون رطانة 

ليس��ت بعربية وال عجمية وال بربرية وال قبطية وال يحسنها غيرهم)215(، وما 

ذكره عن طرابلس من أن حولها أقباطا في زي البربر كالمهم بالقبطية)216(.

وأخي��را نش��ير إلى أن بع��ض املناطق م��ن ليبيا - وهي تل��ك التي أصبح 

للع��رب فيه��ا أغلبية عددية - قد لفت��ت أنظار الرحال��ة واملؤرخني بفصاحة 

أهلها، وجودة عربيتهم حتى في مجاالت احلياة العادية. ونش��ير على س��بيل 

اخلصوص إلى اقليم برقة الذي نزلت فيه من وقت مبكر مجموعات من قبائل 

عربية مختلفة يق��ول اليعقوبي: اجلبالن احمليطان ببرق��ة العاصمة احدهما 

ش��رقي واآلخر غربي وس��كانهما من العرب وحدهم فاجلبل الشرقي سكانه 

م��ن العرب من األزد وخل��م وجذام وصدف م��ن أهل اليمن وأم��ا اجلبل الغربي 

فس��كانه من عرب غس��ان وجذام واألزد وجتيب وغيرهم من بطون العرب)217(. 

ويقول املقريزي عن س��ليم: مساكنهم ببرقة مما يلي مصر. وكانت في عالية 

جند بالقرب من خيبر ثم حتولوا إلى مصر وافريقية ولم يبق لهم عدد وال بقية 

ببالده��م وصار لهم بإفريقية عدد عظي��م)218(. وممن أعجب بفصاحتهم في 

211 - المرجع ص250
212 -   المرج��ع ص97 ، 98 ، 175 واذا كان بق��اء البربري��ة حتى ال��آن في المناطق الجبلية 
والصحراوي��ة النائية امرا معقولا فإن بقاءها في مدينة زوارة الس��احلية وفي واحة أوجلة من 

اعمال برقة في حاجة إلى تفسير .
213 -   المرجع ص42

214 - مادة أوجلة

215 - المسالك والممالك ، مقتبس في : ليبيا في كتب الجغرافيا والرحلات ص30
216 - المرجع ص31 وقد ورد النص في معجم البلدان لياقوت ولكن مع وضع »أنباط« مكان 

أقباط ونبطية مكان قبطية )المرجع ص72(
217 - سكان ليبيا عند اليعقوبي ص229 وقد توفي اليعقوبي عام 284 ه�

218 - البيان والإعراب مقتبس في : ليبيا في كتب التاريخ والسير ص24
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القدمي ورآها ظاهرة تستحق التسجيل العبدري في رحلته)219( حيث يقول ما 

نص��ه: »وعرب برقة اليوم من أفصح عرب رأيناهم وعرب احلجاز ايضا فصحاء 

ولكن عرب برقة لم يكثر ورود الناس عليهم فلم يختلط كالمهم بغيره وهم 

اآلن على عربيتهم لم يفس��د من كالمه��م اال القليل وال يخلون من اإلعراب 

اال ما ال قدر له باإلضافة إلى ما يعربون وقد س��ألت بدويا لقيته يس��قي إبله 

عن ماء يقال له ابو شمال هل منر عليه فقال لي نعم تطئون أبا شمال وأثبت 

الن��ون في الفعل ونصب املفع��ول وليس في املغرب عرب��ي وال حضري يفعل 

ذل��ك ومررنا بأطفال منهم يلعب��ون فقال لنا واحد منه��م يا حجاج معكم 

شيء تبيعونه وأثبت النون وسكن الهاء للوقف ورايت أعرابيا منهم قد أحلت 

عليه أمرأة تس��أله عن طعام معه فقال له��ا واهلل ما تذوقينه فأتى بضمير 

اخملاطبة على وجهه وأثبت النون وس��كن الهاء وس��معت شخصا ينشد في 

الركب مكترى راحلة ويقول: من يكرى زاملة فس��معه بدوي فقال له أعندك 

الزاملة؟ فقال نعم قال: فال تقل من يكرى وقل من يس��تكري وأما نادر ألفاظ 

اللغ��ة وما جرت عادة اهل املغرب بتفس��يره فهم حتى اآلن يتحاورون به على 

س��جيتهم فمن ذلك أن ش��خصا منهم وقف على مبوض��ع نزولي من محلة 

الرك��ب وكانت الترعة من��ه بعيدة فقال لي ياس��يدي »تدعني أظهر« يعني 

أخرج وسألت ش��خصا منهم عن الطريق فقال: اذا ظهرمت من الغابة فخذوا 

صوب كذا وكذا يعني اذا خرجتم منها وهذا اللفظ قد أكثر فيه أهل الغريب 

في تفس��ير قول عروة ابن الزبير رضي اهلل عنه: ولقد حدثتني عائش��ة رضي 

اهلل عنه��ا زوج النبي صلى اهلل عليه وس��لم ان رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 

وس��لم كان يصلي العصر والش��مس في حجرتها قب��ل أن تظهر وأتوا عليه 

بش��واهد وأمثال وسمعت صبيا منهم ينادي في الركب: ياحجاج من يشتري 

الصفي��ف فلم يفهم عن��ه أكثر الناس فقلت له: اللح��م معك؟ فقال نعم 

وأبرز حلم ظبي مقدد وهذا اللفظ قد ذكره مالك في املوطأ... وسألت شخصا 

عن ماء: هل هو معني؟ فقال لي هو ماء غدق وهذا اللفظ فسره ابو عبيد في 

غريبه... وما يتكلمون به من الغريب أكثر من أن يحصى..«)220(.

   مدى التأثير املتبادل بني العربية والبربرية:
إن وج��ود لغت��ني - أي لغتني - في مكان واحد ال يتص��ور معه أن تظل أي 

منهم��ا مبناى عن االخ��رى تقول لها ال مس��اس وامنا البد مهم��ا تكن نتيجة 

الص��راع من وقوع احتكاك بني اللغتني وتأثير م��ن كال اجلانبني على اآلخر واذا 

انتهى الصراع مبوت احدى اللغتني أو إقصائها من امليدان إلى منطقة محدودة 

ف��ال يعني ه��ذا ان اللغة املغلوبة قد ذهبت مع الرياح وطمس��ت معاملها في 

مناط��ق نفوذ اللغ��ة الغالبة فهي البد وأن تترك قب��ل إخالئها امليدان معالم 

ومالم��ح وتأثيرات قد تقل وقد تكثر بحس��ب كل حال��ة على حدة وفي نفس 

الوق��ت فإن اللغة الغالبة ال تكتف��ي بإقصاء اللغة املغلوبة من طريقها وامنا 

ال ب��د لها في فترة الصراع م��ن أن تترك آثارها ومعاملها عل��ى اللغة املغلوبة 

ومعنى هذا أن الغالب واملغلوب في معركة الصراع اللغوي اليخرج س��املا وال 

ينجو من س��هام اآلخر وهذا هو ما نريد بحثه اآلن لنرى مقدار ما حلق كال من 

اللغتني العربية والبربرية من سهام األخرى ومدى التأثير املتبادل بينهما.

أم��ا تأثير العربية على البربرية فتاثير ضخم متعدد اجلوانب ويتضح ذلك 

من النسب والبيانات اآلتية:

1 - يقول جوستاف لوبون لقد تعربت البربرية - كما تعرب البربر أنفسهم 

- نتيج��ة التصالها باللغ��ة العربية وان نحو ثلث البربري��ة التي يتكلم بها 

220 - الرحلة المغربية للعبدري تحقيق أحمد بن جدو ص81،82- بدأ العبدري رحلته في الخامس والعشرين من ذي القعدة عام 688 ه�
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سكان منطقة القبائل الكبرى يتألف من كلمات عربية وأمر طريف مثل هذا 

يثبت لنا مرة أخرى مقدار تأثير العرب العظيم الذي لم يكتب مثله ألية أمة 

أخرى ومن هذه األمم اليونان والرومان الذين دام س��لطانهم في شمال افريقية 

دوام س��لطان العرب م��ن غير أن يتفق للغتهم أي أثر ف��ي اللغة البربرية)221(  

وم��ن الكلمات العربية التي دخل��ت البربرية، وقد راعين��ا أخذها من لهجات 

مختلفة)222(، ما يأتي:

أ  - ه��ذه أبيات بالبربرية امليزانية للش��اعر باجو صال��ح وحتتها ترجمتها 

احلرفية:

يلولد سيدنا محمد***تضوا الدونيت أس االنوار

ولد سيدنا محمد***وأشرقت الدنيا باألنوار

آربي زال اتسلمد***فواسى سجد نتاس األشجار

اللهم صل وسلم***على من سجدت له االشجار

توليد تزيري نرسول***تشعشع آماس نيجنوان

طلع بدر الرسول***وأشرق في كبد السماء

تفكرانغ آس ايديلول***يا اهلل آناوى ايزلوان

فذكرنا بيوم ميالده***هيا ننشد أناشيد االفراح

وفي القصيدة كلمات اخرى مثل: س��عدك = ما أسعدك، ميوت = توفى، 

باب��اس = ابوه، اميش��ركن = املش��ركون، عنجال = من اجل، س��املعجزات = 

باملعجزات، سحار = ساحر، سلمعجزاتس = من معجزاته)223(.

ومن الكلمات العربية الصرف فيها: الكفار – القرآن – اإلس��الم – احلج 

– ارسول )أي: يارسول والحظ همزة النداء( – الوقت – احملشر . 

ب- وفي بحث عن لهجة الش��لحا الت��ي تتكلم في جنوب غربي مراكش 

وتع��د واحدة من أكثر اللهجات البربرية انتش��ارا يق��ول Applegate: »وقد 

أث��رت العربية على اللهجة كما ميكن أن يرى في طرق العد فهناك طريقتان: 

احداهما تستعمل كلمات الشلحا واألخرى تستعمل كلمات عربية وإن العد 

بطريقة الش��لحا يستعمل بوجه عام بني النساء وكذا رجال املناطق النائية 

ف��ي ح��ني ان العد العربي يس��تعمله الرج��ال العاملون في اعم��ال متصلة 

بغيرهم«)224(. ومن قائمة الكلمات التي ذكرها املؤلف نلتقط األمثلة اآلتية، 

واألصل العربي واضح فيها كل الوضوح: أفلح = فالح، أجزار = جزار، أربعة= 

يب��دأ،   = ربعة، السالم عليكم = السالم عليكم، باب الفرح = مفرح، بدو 

هبل = سفيه، حرك = يحرك، حرم = يحرم، حكم = قاض)225(.

ج- ومن الكلمات ذات األصل العربي املستعملة في بربرية منطقة اجلبل 

الغربي: سبت = السبت، حلد = األحد الخ ايام االسبوع، ألغم = جمل، دهان 

= سمن، أحلالنك = كيف حالك؟، ماى اسمنك = ما اسمك؟، كما لعمرنك 

= كم عمرك؟، ماني تسكنن = أين تسكن، رمضان = رمضان)226(. 

د- وم��ن كلمات اللهج��ة الطوارقية: احمل��راث = احملراث، إطي��ار = طائرة، 

= القل��م، الكتاب = الكتاب، حيوان = حيوان، اإلحاد =  أماضان = راع، إلقلم 

األحد، إلغاميس = اخلميس)227(. 

221 - حضارة العرب ص247 وقد وردت نس��بة الثلث كذلك في تاريخ المغرب الكبير لدبوز 
.414/3

222 - يلاح��ظ اننا نمثل بأمثل��ة من البربرية الحديثة لبيان م��دى التأثير العربي وذلك لأننا 
نعتق��د أن ه��ذا التأثير يرتد ولا ش��ك إلى فترة الصراع بين اللغتين وهي فت��رة لا تتجاوز القرن 

السادس كما سبق أن ذكرنا.
223 - دبوز 58-55/1.

An Outline of the Structure of Shilha - 224 ص3 من التصدير
225 - المرجع ص55-45

226 -   المؤثرات الأجنبية في عامية ليبيا : بحث مخطوط للأستاذ عبد اللطيف سويسي 
ص6-4

227 - المرجع ص7،8
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2 - عل��ى الرغ��م مما أثر ع��ن الطوارق من ح��روف كتبت به��ا لهجتهم 

م��ن قدمي فهم يكتب��ون بحروف عربية س��واء العربية أو البربري��ة)228(. ومثل 

ه��ذا يصدق على س��ائر اللهجات البربرية فقد ذكر االس��تاذ دب��وز أن الكتب 

التي ألفت بالبربرية كتبت باحل��روف العربية حيث كانت الكتابة البربرية قد 

اختفت حروفها من املغرب في وقت مبكر وبقيت في أعماق الصحراء الكبرى 

ف��ي قبائ��ل صنهاجة وغيره��ا ولم يبق منه��ا في املغرب األوس��ط اال حروف 

يستعملونها في النقش والطراز والنسج حلية)229(.

3 - إن معظ��م املؤلف��ات التي ألفها علماء م��ن البربر قد كتبت باللغة 

العربي��ة مثل اإليضاح، للش��يخ عامر الش��ماخي، وقناطر اخليرات للش��يخ 

اس��ماعيل اجليطالي، والقواعد في الش��ريعة اإلس��المية للمؤلف السابق، 

والوضع ألبي زكرياء، والسير للش��ماخي، والطبقات للدرجيني، وسير األئمة 

ألبي زكرياء، ومدونة ابن غامن في احلديث)230(. وقد فشلت احملاوالت التي بذلها 

بعضه��م جلعل البربرية منافس��ة للعربية في مج��ال التأليف فنظموا بها 

الشعر، وترجموا إليها الكتب والدواوين، حتى لقد نقلوا القرآن اليها. ولكنها 

- على حد تعبير االس��تاذ عثمان الكعاك - »كانت كأعمال من يبني صروح 

الورق فوق الس��افيات الذاريات فلم متض عليها عش��ية أو ضحاها حتى هوت 

اركانها وانطمست آثارها«)231(. 

4 - يقول االستاذ ابراهيم الكوني في بحث له عن الطوارق، معقبا على 

قول جوس��تاف لوبون: »إن البربر في ش��مال افريقية يتحدثون اللغة العربية 

بنس��بة الثلث في لغتهم األصلية«: »وهذا ما حدث بالنسبة للغة الطوارق 

ايضا. وهذا التأثير يتجاوز األطر اللفظية إلى صلب قواعد اللغة »)232(. 

5 - وقد دخلت البربرية بعض االصوات التي لم تكن موجودة فيها، وذلك 

حتت تأثي��ر اللغة العربية مثل صوت العني. ومما ي��دل على دخول هذا الصوت 

البربرية مؤخرا عدم وجود رمز مس��تقل له عندهم)233(. ويقول االس��تاذ دبوز: 

»إن كتابة الطوارق في الصحراء الكبرى وهم الذين حفظوا لنا اخلط البربري 

باس��تعمالهم ل��ه حتى اآلن جند فيها حرف العني ول��و اقتبس البربر القدماء 

حرف العني من الفنيقيني القدماء لوجدناه في كتابتهم«)234(.

 أم��ا آث��ار البربرية على العربية فجد ضئيلة بش��كل الفت للنظر ولعل 

الس��بب في ذلك يكم��ن فيما قاله االس��تاذ عثمان الكعاك م��ن أن »اللغة 

البربرية وإن كانت لم تزل لغة أقوام كثيرين اال أنها لم تبلغ في عمرها درجة 

البي��ان ولم تس��م إلى مس��توى األدب.. على أنها لها طنطن��ة عند التلفظ 

بها تذهب ملا للغات من جمال الرنة املوس��يقية وعذوبة املسمع.. وهي قليلة 

املف��ردات، ضيقة النطاق في التعبير؛ ألنها لم تكن لغة أدب أو علم. وهي لم 

جتار س��واها من اللغات املستعملة..«)235( أو فيما قاله االستاذ سويسي عن 

»انكماش البربر في شبه عزلة، حيث انه من املالحظ انهم يكونون ما يشبه 

مجتمعا داخل اجملتمع مجتمعا ل��ه تقاليده وعاداته لدرجة انهم ال يتزوجون 

م��ن الع��رب، وال يعطون بناته��م للعرب ألج��ل احلفاظ على الدم��اء البربرية 

األصلية على حد زعمهم«)236(. 

228 -   Encyclopaedia Britannica 3/ 496.
414/3 - 229

230 - دائرة المعارف الإس��لامية – تعليق اطفيش رقم 1 ص518 ، 519 في مادة بربر ودبوز 
391 - 389/3

231 - المجتمع التونسي في عهد الأغالبة ص37

232 - جريدة الثورة عدد 1970/1/6
233 - انظر ما سبق ان كتبناه عن الخط البربري

234 - 65/64/1 ويلاحظ ان الكاتب لم يكن دقيقا في ادعائه ان الطوارق هم الذين حفظوا 
لنا الخط البربري 

235 - المجتمع التونسي في عهد الأغالبة ص37
236 - المؤثرات الاجنبية في عامية ليبيا ص3
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ومن بني هذه اآلثار القليلة نذكر:

1 - أس��ماء األمكنة التي تبدأ ب� »ت��ا« عالمة التأنيث في البربرية؛ مثل 

تاج��ورة وتاغرمني وتاغمة وتاورغ��ا)237(. وهناك مجموعة اخرى من االس��ماء 

البربرية ال تبدأ بالتاء مثل زنزور وغدامس.

« التي تعني املرأة املعظمة. وهناك بئر تعرف باسم »بئر  هَّ 2 - كلمة »هلللَ

الْللَلهَّه« حفرتها س��يدة من االسرة القرمنلية التي حكمت طرابلس. وقد اخذ 

العرب ه��ذه الكلمة من البربر، وصاروا يس��تعملونها في تعظيم املرأة، كما 

اس��تعملها البربر. وكانت مس��تعملة ايضا في بيوت رؤس��اء احلكومات من 

الترك في طرابلس يطلقونها على النساء للتعظيم)238(. 

3 - م��ن املعروف ان اللغة العربية ال تبدأ بس��اكن، ف��ي حني ان البربرية 

يكثر فيها البدء بالس��اكن)239(. والظاهرة التي تلفت النظر في عامية ليبيا 

كثرة بدئها بالساكن. فكلمات مثل بحر ومطر تنطقان: بْحر وْمطر. بل أكثر 

من هذا جندهم ينطقون كلمات مثل محمد كما لو كانت محمد ويكتبونها 

بهمزة وصل قبلها هكذا: امحمد. وال يبعد ان تكون هذه الظاهرة قد وجدت 

في العامية الليبية بتأثي��ر من البربرية. ويتضح تأثير هذه الظاهرة في نطق 

كلمة »ابو بكر« اس��م مكان في ليبيا؛ اذ تنطق »بُوبْكر« وهو النطق البربري 

للكلمة)240(.

 وي��رد بعضهم)241( قل��ب اجليم زايا في النطق الليب��ي لبعض الكلمات 

العربي��ة إلى التأثير البربري مث��ل كلمة »زوج« التي تنط��ق )زوز(، و« زنزور« 

)اس��م م��كان( التي يدعى ان اصله��ا جنزور، و«زردة« الت��ي يدعى ان أصلها 

ج��ردة.. وهك��ذا ويؤيد هذا الفرض مب��ا قاله ابن خلدون عند تفس��يره لكلمة 

»زناتة« من أن اصلها مش��تق من االس��م »جانا«، وهو اب��و القبيلة، فجمع 

أهل القبيلة في اسم »جانات«، ولم يكن ينطق البربر بهذه اجليم من مخرج 

اجلي��م عند العرب فهم يبدلونها زايا محضة، فصارت »زنات«. ونحن وإن كنا 

نس��لم مب��ا قاله ابن خلدون فال نس��لم مبا رتبه عليه الباح��ث من آثار. فقلب 

اجليم زايا عند الليبيني مش��روط مبصاحبة اصوات معينة مثل الزاي والسني 

بقص��د حتقيق نوع من االنس��جام الصوت��ي Sound harmony، وذلك في 

كلمات مثل عجوز )عزوز( وزوج )زوز( وجنس )زنس( وجبس )زبس(. اما كلمة 

زنزور الت��ي ذكرها الكاتب فه��ي كلمة بربرية صرف، ويخط��ىء من ينطقها 

جن��زور باجليم. وام��ا كلمة »زردة« التي يدعى ان اصله��ا جردة، فال دليل على 

دعواه، واملادة بالزاى تدل على معنى االستدارة او التحلق، كما تدل على معنى 

االزدراد والبل��ع، وكالهما ملحوظ في »الزردة« حيث يتحلق املدعوون ويزدردون 

الطعام.

واخي��را نرد كلمة »هلبة« وجهها العرب��ي، بعد ان ادعى بعضهم كذلك 

انه��ا لفظة بربرية. فاملادة ف��ي كتب اللغة العربية تدل عل��ى معنى الكثرة 

والزي��ادة، وهو نفس معناها في عامية ليبيا. ففي لس��ان العرب: رقبة هلباء 

كثيرة الش��عر، وعام أهلب أي خصب، وهلبتهم الس��ماء بلتهم وامطرتهم 

بجود...

ونخت��م هذا الفصل بكلمة جوس��تاف لوبون التي يق��ول فيها: »مع أن 

الفاحتني الذين ظهروا قبل العرب لم يستطيعوا ان يفرضوا على األمم املغلوبة 

لغاتهم، قدر العرب - على العكس من ذلك - على فرض لغتهم عليهم. وملا 

237 - الزاوي : معجم البلدان ص76،78
238 - المرجع ص50

239 - انظر ما كتبناه عن خصائص اللغة البربرية في القصل الاول من هذا الباب 
240 - الزاوي : معجم البلدان ص67

241 - محم��د فري��د ابو حديد : » بع��ض ملاحظات في اللهجة الليبي��ة المؤتمر الخامس 
والعشرون لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ص145
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صارت اللغة العربية عامة في جميع البالد التي اس��تولوا عليها حلت محل 

ما كان فيها من اللغات كالس��ريانية واليونانية والقبطية والبربرية... وكان 

للغ��ة العرب مثل ذلك احلظ زمنا طويال، حت��ى في بالد فارس، على الرغم من 

يقظ��ة الفرس أي ظلت اللغة العربية في بالد ف��ارس لغة أهل االدب والعلم 

وظل الفرس يكتبون لغتهم باحلروف العربية وكتب ما عرفته بالد الفرس من 

علم الكالم والعلوم األخرى بلغة العرب وللغة العربية في هذا اجلزء من آسيا 

شأن كالذي كان للغة الالتينية في القرون الوسطى وانتحل الترك انفسهم 

وهم الذين قهروا العرب اخلط العربي. وال جتد في تركيا انسانا على شيء من 

التعليم ال يستطيع ان يفهم لغة القرآن بسهولة«)242(.

الف�شل الرابع

و�شائط الثقافة لدى الليبيين

241 - ص440
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كانللت هناك وسللائل كثيرة أمللام طالب العلللم من الليبيني ليشللبعوا 

رغبتهللم العلمية ويرضوا نهمهم الدراسللي سللواء داخل البللالد أو خارجها 

وكانللت الفللرص متعللددة حتللى أمام أولئللك الذين لللم متكنهللم ظروفهم 

املعيشللية أو املادية من السللفر إلى اخلارج. فكان بوسللعهم االكتفاء بلقاء 

العلماء املوجودين في بلدهم سللواء من كان منهم من األسللاتذة املقيمني أو 

األسللاتذة الزائرين أما من أتيح له حظ السللفر إلى اخلارج سللواء للدراسة او 

احلج او التجارة فقج كان أمامه فرصة أخرى تتمثل في لقاء األساتذة والتردد 

علللى مراكز الثقافة اخملتلفة في البلدان العربية اجملاورة او حتى البعيدة منها 

على قدر ما سمحت له ظروفه.

وسللوف نركز حديثنا هنا على وسللائط الثقافة في ليبيا بخاصة ونشير 

إلى جانب ذلك إشللارة سريعة إلى بعض الوسائط في البلدان العربية اجملاورة 

والسلليما في مصر وتونس لكثرة الرحلة اليهما من ناحية والعتبار ليبيا في 

كثير من األحيان تابعة اما كلها او بعضها لكال البلدين اجملاورين أو أحدهما.

وقد كان أمام الليبيني وسائل متنوعة لالستزادة من العلم مثل:

1 - حضور حلقات العلم ودروس األسللاتذة التي تلقى في املساجد ولم 

يكن املسللجد حينذاك مجرد مكان للعبادة والصالة وإمنا كان كذلك مدرسة 

بكل ما حتمله هذه الكلمة من معان فهو مكان إللقاء احملاضرات واالسللتماع 

إلى الللدروس وهو مجمع للطالب واألسللاتذة وهو إلى جانللب ذلك يحوي في 

العادة أماكن خاصة لسكنى األساتذة والطالب املغتربني.

2 - ولللم تكللد في هذه الفترة تخلو مدينة او قرية من مسللجد او اكثر، 

ومنها ما أسس في وقت مبكر مع الفتح اإلسالمي ولقد زار التجاني طرابلس 
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في اوائل القرن الثامن الهجري ولفت نظره فيها كثرة مسللاجدها حتى قال 

عنها: »مسللاجد البلد ال حتصى كثرة وهي تللكاد تناهز الدور عدة«)243(. وقال 

في مكان آخر: » بخارج البلد مسللاجد كثيرة مشللهورة بالفضل«)244(. وقال 

مللرة ثالثة - بعللد حديثه عن قبر الشلليخ ابي محمد عبللد اجلليل احلكيمي 

ومسللجد سلليقاطة املوجودين على سللاحل البحر قرب زنللزور - »وعلى هذا 

الساحل بطوله مساجد كثيرة«)245(.

 ومن أشهر مساجد ليبيا القدمية:

أ  - ملسللجد اجلامع الذي بناه عمرو بن العللاص بزنزور)246(، واألخر الذي بناه 

في طرابلس أمام باب هوارة)247(. 

ب  -  مسللجد الشللعاب املنسللوب ألبي محمد عبد اهلل الشللعاب. قال 

عنلله التجاني: »أحد الصلحاء الفضالء من أهل طرابلس وكان جنارا ونسللب 

املسللجد املذكور اليه ألنه هللو الذي أمت بناءه، ولزم السللكني به. وكان بعض 

النللاس قبللله قد ابتدأ بناءه ثم وقللف عنه«)248(. وقد مت بنللاؤه في اوائل املائة 

الثالثة للهجرة، ومازال قائما)249(. 

ج - مسجد خطاب بخارج مدينة طرابلس من جهة شرقيها على البحر، 

وينسب للشيخ ابي نزار خطاب البرقي وكان رجال صاحلا)250(.

د - مسللجد اجلدة، أو مسجد اجلدود. وسللمي بذلك ألن إحدى جدات بني 

األغلب قد بنته ثم عرف فيما بعد باسم مسجد البارزي لسكني ابي احلسن 

البارزي به وعرف اخيرا باسللم مسجد ابي عثمان سعيد بن خلفون احلساني 

)نسبة إلى قرية حسان او قصور حسان( ألنه كان مالزما له وكان رجال صاحلا 

ويقع املسجد بخارج طرابلس)251(. 

هل ل مسجد اجملاز الذي كان معروفا بسكني ابي احلسن على بن احمد ابن 

اخلصيب وكان فقيها صاحلا عاملا زاهدا)252(.

و - جامللع طرابلس األعظم الذي بناه بنو عبيد. وهو جامع متسللع على 

اعمللدة مرتفعة وكان حديث التجديد ايام التجاني وذكر ان له منارا متسللعا 

مرتفعللا قائما من األرض علللى أعمدة وقد كان بناؤه فللي اجلهة الغربية عام 

300 هل على يد عبد اهلل بن ابي مسلللم وخليل بن اسحاق)253( وهذا اجلامع 

غير موجود اآلن)254(.

ز - مسللجد العشللرة، وكان في رحبة مدينة طرابلس وسللمي بذلك ألن 

عشللرة من أعيانها كانوا يجتمعون فيه للتشللاور فيما يعن لهم من شئون. 

وكان هذا في النصف االول من املائة السادسة قبل متلك املوحدين)255(. 

ح - مسللجد الزروق، بناه خادمه احمد بعد وفاة الشلليخ بنحو عشللرين 

سنة وسكن بجوارة وتواله احفاده من بعده)256(.

ط - جامللع الناقة. وهناك مسللجدان يحمالن هذا االسللم؛ احدهما بناه 

243 - ص254
244 - ص247

245 - ص218 ، 219 ، 220
246 - التجاني ص215 ، وانظر الزاوي : معجم البلدان ص174

247 - إحسان عباس : تاريخ ليبيا ص104
248 - ص247 ، 218

249 - الزاوي : معجم البلدان ص313 ، 314
250 - التيجاني ص248

251 - التجاني ص249 والزواي : معجم البلدان ص312
252 - التيجانللي ص251 وفللي الحاشللية ان اسللمه ذكللر فللي بعللض النسللخ : احمد بن 

الخطيب.
253 - المرجع ص246،253.

254 - الزاوي : معجم البلدان ص92.
255 - التجاني ص237 والزاوي : معجم البلدان ص314.

256 - الزاوي ص313.
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املعز لدين اهلل الفاطمي، اذ يحكى أنه ملا سللافر إلى مصر سللنة 362هل ومر 

بطرابلس أهدى أهلها ناقة محملة ذهبا، فبنوا به هذا اجلامع، وسللموه جامع 

الناقة. اما الثاني فيعرف كذلك باسللم جامع الفرج. وسللمى بجامع الناقة 

ألن الشلليخ احمللد زروق كان قادما من املغرب -  في طريقلله إلى احلج - على 

ناقة، فلما وصل مكان اجلامع بركت ناقته، فبنوا حينئذ هذا اجلامع في موضع 

بروكها)257(.

ى - املسجد الذي بناه ابو القاسم بن عبيد اهلل الشيعي بأجدابية، وكان 

حسن البناء، له صومعة مثمنة، بديعة العمل)258(. 

ك - مسللجد على بن عبد احلميد العوسللجي، الشلليخ الوقللور العالم 

السللالك مؤدب الصبيان، املولود عام 775هل، واملتوفي عام 925. وكان يقيم 

باحلرشا، وبني مسجده متصال بداره)259(. واحلرشا قرية من قرى الزاوية)260(.

ل - مسللجد ابي مسلللم مؤمن بن فللرج الهواري، حيث كان ابو مسلللم 

يدرس ويفصل محكم االيات، ويبسللط جوامللع الكلم، في عهد ازدهرت فيه 

علوم احلديث، وفروع الدراسللات االسللالمية. وتوفي ابو مسلم سنة 442 هل 

بطرابلس)261(.

م - مسجد ابي عبيدة عبد احلميد اجلناوني بقرية جناون من قرى نفوسة، 

وهو من علماء القرن الثالث الهجري. وكان مسللجده متسللعا، حتى قيل انه 

اجتمع به سبعون عاملا من اكابر علماء قريته في وقت واحد)262(.

ن - وفي بحث ملحق بسللير الشماخي بعنوان »تسمية مشاهد اجلبل« 

وردت اسللماء األماكن الهامة في جبل نفوسللة. وقد أحصيت ماورد فيه من 

مصليات فوجدته 62 مصلى، ومن مساجد فوجدته 21 مسجدا. 

أما املساجد الكبرى التي كانت في تونس ومصر فأشهرها:

أ - جامللع عقبة، وهو مسللجد القيللروان وقد أقرأ فيه رجللال من التابعني 

منهللم عكرمة)263( وكان مجلسلله في مؤخر املسللجد وهنالك كان يجلس 

إلقللراء التالميللذ احلديث والتفسللير وكان عكرمة من اول مللن أدخلوا النزعة 

اخلارجيللة إلى افريقية ومات سللنة 107 هل. واسللتمرت العلللوم الدينية من 

تفسللير وحديث تروى في حلق التعليم باملسللجد اجلامع ولللم تكن مذاهب 

السنة السنة قد متحصت بعد ولذا كان اصحاب اآلراء اخملالفة لها يجتمعون 

فيلله ويتناظرون فللي مذاهبهم ويلقللون الدروس فيها ودامت هللذه احلال إلى 

اواسللط الدولة األغلبية حني تولى االمام سللحنون خطللة القضاء بالقيروان 

سللنة 234 فمنع التدريس به ملا لم يكن على مذاهب السللنة وكان سحنون 

اول من فرق حلق اهل البدع من املسللجد اجلامع وشللرد اهل األهواء وكان فيه 

حلللق من اخلللوارج واألباضيللة واملعتزلة وكانللوا يتناظرون فعزلهم سللحنون 

ومنعهم من التدريس باملسجد.

ب  - جامع الزيتونة، وهو املسجد اجلامع مبدينة تونس. وقد اختطه حسان 

بللن النعمان حوالي سللنة 80 هل. ثم أعاد بناءه عبيد اهلل بن احلبحاب سللنة 

116هللل. ثم جدده األمير األغلبي ابللو ابراهيم احمد بن محمد عام 250هل. 

ويعللد جامع الزيتونة من أسللبق املعاهد التعليميللة للعروبة مولدا وأقدمها 

فللي التاريللخ عهدا وقللد حمل مشللاعل الثقافللة العربية منذ القللرن االول 

الهجري)264(.

257 - المرجع ص92 ، 94
258 - تاريخ طرابلس الغرب مخطوط مجهول المؤلف ورقة والمسالك للبكري مقتبس في 

: ليبيا في كتب الجغرافيا والرحلات ص29
259 - اعلام ليبيا للزاوي ص208

260 - معجم البلدان للزاوى ص112
261 - أعلام من طرابلس للمصراتي ص20

263 - له ترجمة في وفيات الاعيان 427/2 ، 262428 - قناطر الخيرات للجيطالي هامش المحقق رقم 2 ص22 
264 - ورقات 31/1 ، 106 ، 107 ، 108 ، 115 ، 116
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ج - اجلامللع العتيق الذي بنللاه عمرو بن العاص بالفسللطاط. وقد كانت 

العظللات والدروس الدينية تلقى فيه منذ عام 38هل. وكان اإلمام الشللافعي 

يتخذه مقرا له يلقي فيه دروسلله في الفقه والقراءات واحلديث وغيرها وظل 

الركن الذي كان يجلس فيه يحمل اسمه حتى عهد املقريزي )ت 845(. ومن 

بني األساتذة الذين كانوا يلقون دروسهم في هذا املسجد اإلمام الطبري املؤرخ 

واملفسللر املشهور وقد كان الطبري إلى جانب دروسلله في التاريخ والتفسير 

يقرىء الشللعر ويروي دواوين مشللاهير الشللعراء وفي عهد اإلخشيديني كان 

يجتمع بهذا املسللجد 33 حلقة الفقهاء وحدهم منها 3 حلقات للحنفية 

و 15 حلقة لكل من الشللافعية واملالكية وقد أعلن املقدسللي الذي زار مصر 

في القرن الرابع الهجري أنه لم ير في أي بلد إسالمي مسجدا يعج بالطالب 

والدارسني كما رأى مسجد الفسطاط.

د - مسللجد احمللد بن طولللون الذي كلف بنللاؤه 120 الف دينللار. وبعد 

تشللييده انتقل اليه مشللاهير احملدثني، كما انتقل اليه اإلمام الطبري. وكان 

الربيع بن سليمان الفقيه الشافعي يلقى دروسه فيه كذلك.

هل - وبعد تشللييد اجلامع األزهر انتقل النشللاط الثقافي اليه وفي عهد 

العزيللز بللاهلل الفاطمي )378هللل( أحلق بلله مبنى خاص لسللكنى الفقهاء 

والعلماء)265(. 

2 - التللزود من كنوز املعرفة واالسللتفادة من أمهات الكتب املوجودة في 

دور الكتب وفي املكتبات ومن ذلك: 

أ - بيللت الكتللب بالقيروان وقد قللال عنه العبدري: »دخلللت بيت الكتب 

بالقيللروان فأخرجللت لنا مصاحللف كثيرة بخط مشللرقي، ومنهللا ما كتب 

كله بالذهب، وفيها كتب محبسللة قدمية من عهد سللحنون وقبله... ورأيت 

مصحفللا يقال إنه مصحللف عثمان، وإنه بخط عبللد اهلل بن عمر رضي اهلل 

عنهما«)266(.

 ب - مكتبة »املعصومة« العامة بتيهرت. وكانت جتلب الكتب النفيسة 

من نتاج أهل املشللرق وتضم إليها كل مفيد من كتب أبنائها وبلغت الكتب 

فيهللا 300 الف مجلد فللي كل العلوم والفنون ولكن – مع االسللف – حرق 

العبيديون هذه املكتبة)267(. 

ج - بيت احلكمة الذي أنشللأه ابراهيم الثاني األغلبي في مدينة »رقادة« 

قرب القيروان. وقد اتخذت هذه املدينة عاصمة الدولة ومقرا للحكم منذ سنة 

264 هللل. وكان ابراهيم هذا مولعا بالعلوم الرياضية واحلكمة والفلسللفة، 

فحمله هذا على إنشاء بيت احلكمة وجلب اليه علماء مختصني في العلوم 

والطب والهندسة كما حشد فيه الكتاب والوراقني الذين كانوا يؤدون وظيفة 

الطباعة اليوم وكان إبراهيم الثاني يرسل في كل عام واحيانا مرتني في العام 

سللفارة إلى بغداد لتجديد والئه للخالفة العباسللية وايضا القتناء ما يوجد 

في بغداد من نفائس واستجالب العلماء االخصائيني في سائر العلوم وشراء 

نسللخ الكتب العلمية. وكان بيت احلكمة يشتمل على خزانة كتب، وقاعات 

للجلللوس واملطالعة، وكان هواة اخملطوطات يأتون اليه من كل مكان ملطالعة 

اخملطوطات ومراجعتها. واتخذ بيت احلكمة في عهد الفاطميني محال جمللس 

الدعوة اإلسماعيلية ومناظرة علماء السنة القيراونيني)268(.

د - مئللات اخلزائن اململوءة بالكتب النفيسللة التي كانللت تزخر بها مدن 

 Arabic Linguistic 265 -  لمزيللد بيللان عن مسللاجد مصر راجللع رسللالتي للدكتللوراه
Studies ص13 ، 46-43

266 - ص65
267 - دبوز 395/3 ، 397 ، 617
268 - دبوز 395/3 ، 397 ، 617
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وقرى جبل نفوسللة. وقد حرق معظمها في الفنت املتصلة التي حلقت باجلبل 

بعد القرن العاشر)269(.

هل املكتبة املعروفة باسم »خزانة نفوسة«. وقد كان بها في عهد افلح 

اآلالف املؤلفة من املكتب وكان مقرها مبدينة شروس في جبل نفوسة)270(.

و- مكتبللة السللالطني احلفصيني بتونس، التي اشللتملت على عشللرات 

اآلالف مللن اخملطوطات النللادرة. وهذه املكتبة هي التي جلللأ إليها العالمة ابن 

خلدون ملا أراد مراجعة االصول التاريخية، والتوسع في كتابه »العب«)271(. 

ز- مكتبللة العزيللز الفاطمللي مبصر التللي كانت مملللوءةة بالكتب لدرجة 

جعلته يعني أمينا لفهرسللتها واإلشللراف عليها. وقد أخبرنللا املقريزي أنها 

كانت حتوي أكثر من 30 نسخة من معجم العني للخليل، منها نسخة بخط 

املؤلف نفسلله. كما كانت حتوى 20 نسخة من تاريخ الطبري، و 100 نسخة 

من اجلمهرة البن دريد)272(.

ح- املكتبة العامة املسللماة »دار العلم« أو »دار احلكمة« التي أنشللأها 

احلاكللم بأمر اهلل الفاطمللي. يقول املقريزي: وفي العاشللر من جمادي اآلخرة 

سللنة 395 فتحت الدار امللقبة بدار احلكمللة بالقاهرة وجلس فيها الفقهاء 

وحملللت الكتب إليها من خزائن القصور املعمورة ودخل الناس إليها ونسللخ 

كل من التمس نسللخ شللىء مما فيها ما التمسه وكذلك من رأى قراءة شيء 

مما فيها وجلس فيها القراء واملنجمللون وأصحاب النحو واللغة واالطباء بعد 

أن فرشللت هللذه الدار وزخرفت وحصل في هذه الدار مللن خزائن أمير املؤمنني 

احلاكم بأمر اهلل من الكتب التي أمر بحملها إليها من سللائر العلوم واآلداب 

واخلطوط املنسللوبة مالللم ير مثله مجتمعا ألحد قط مللن امللوك وأباح ذلك 

كله لسائر الناس.. وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من احلبر واألقالم والورق 

واحملابر..

واستمرت هذه املكتبة إلى أن أبطلها األفضل بن أمير اجليوش)273(.

3 - املناظرات واحملاورات واجللسللات العلمية التي كانت تعقد في قصور 

األمراء واحلكام او حتت إشللرافهم، وبخاصة اذا كان لألمير أو احلاكم اشللتغال 

بالعلم او شغف بالدرس او ميل إلى بعض النحل او املذاهب الدينية وقد كان 

ابراهيم بن احمد األغلب يعقد جلسللات علمية في قصره باستمرار وحفظ 

لنا اخلشللني في كتابه »طبقللات علماء افريقية« مناذج من مجالسلله ومن 

أمثلة ذلك ما رواه عن ابي عثمان سعيد بن محمد بن احلداد)274( قال:

دخلللت قصر ابراهيم بللن أحمد بن األغلب وحوله وجللوه أصحابه، ومعي 

موسللى القطان فسلللمت وجلسللت وقد كان أتاه قبل ذلك جميع اهل بلدنا 

أعنللي من أهل العلم بغير إرسللال فقلت له قد كان مللن كان قبلك في هذا 

القصر وقد علم اهلل وعلم من حضر من أصحابنا انني لم أكن بجياء للملوك 

وال آتي أحدا منهم بغير رسول فتكلم ثم قال لي: من أين قلت بالقياس؟ قال: 

قلتلله بكتللاب اهلل قال: وأين هو في كتاب اهلل؟ قلت: قللال اهلل: »يأيها الذين 

آمنللوا ال تقتلوا الصيللد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمللدا فجزاء مثل ما 

قتل مللن النعم يحكم به ذوا عدل منكم«. فالصيللد منصوص، والذي أمرنا 

أن منثله باملنصوص ليللس مبنصوص فعلمنا بذلك ان من دين اهلل متثيل مالم 
269 - دبوز 3/ 388

270 - الازهار الرياضية 209/2
271 - مقدمة حسن حسنى عبد الوهاب لرحلة التجاني ص23 ، وورقات 33/1

272 - رسالتي للدكتوراه ص48

273 - الخطط 2/ 340-337
274 - من اصحاب سللحنون وكان يطريه جدا ويذهب في حسن الثناء عليه كل مذهب كان 
عالما باللغة والنحو وعربي اللسان واذا لحن في لفظة استغفر الله واعاد الكلام معربا وكان 

شاعرا )الخشني ص148(
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ينص مبا نص قال ابو عثمان ثم عطف فقال: أنتم تبغضون عليا ياأهل املدينة 

فقللال ابو عثمللان: على مبغض علي لعنللة اهلل ومالئكتلله والناس اجمعني 

وكيف ابغض عليا وقد سللمعت وقد سللمعت سللحنون بن سعيد وهو امام 

أهللل املدينة باملغرب يقول: علي بن ابللي طالب إمامي في ديني أهتدى بهديه 

وأسللنت بسللنته رحمة قال لي: بل صلوات اهلل عليه فرفعت صوتي وقلت: إن 

الصالة في كالم العرب الدعاء، وقلت: قال األعشى: 

تقول بنتي وقد قربت مرحتال***يارب جنب أبي االوصاب والوجعا

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي***نوما فإن جلنب املرء مضطجعا)275(

وقد نقل إلينللا اإلخباريون صورة واقعية جملالس اجلدل التي كانت تدور في 

بيت احلكمة مبدينة رقادة عقب امتالك عبيد اهلل املهدي افريقية، وكان داعية 

االكبللر ابا عبد اهلل الصنعاني. وفي بيت احلكمة كان ابو عبد اهلل الصنعاني 

يجمع علماء السنة القيروانيني ويناظرهم. وتوالت مجالس اجلدل لتبلغ نحو 

االربعني مبعدل مجلس في كل اسللبوع وكان اجلدل في هذه اجملالس يدور حول 

مفهللوم بعض النصوص الدينية في العقائد وخصوصا في مسللالة اإلمامة 

والتفضيل وكان لشلليخ السللنة املتكلم القيرواني ابي عثمان سعيد احلداد 

الظهور الكامل في الرد على مفهوم االسللماعيلية في تفسللير آيات معينة 

من القرآن وبعض األحاديث النبوية)276(.

4 - االنتظام في أحد الكتاتيب او املدارس الكثيرة التي كانت موجودة اذ 

ذاك. وقد كان بعضها موصوال باملساجد وكان هدفها تعليم الصبيان مبادىء 

القراءة والكتابة ومبادىء العربية، وحتفيظهم القرآن واحلديث، وتعليمهم ما 

اليسعهم جهله من مبادىء الشللريعة االسالمية)277(. وكان بطرابلس على 

ايللام التجاني مدارس عديدة، وقد عبر عن ذلللك بقوله: »بداخل البلد مدارس 

كثيرة«)278(. وأثنى التجاني بوجه خاص على املدرسللة املنتصرية التي بناها 

الفقيلله ابو محمد عبد احلميد بن ابللي البركات بن ابي الدنيا بني عامي 555 

و 558 فللي عهد املوحدين، وفي والية بني مطروح على طرابلس، وقد وصفها 

بقوله: »وهذه املدرسللة من أحسللن املدارس وضعا وأظرفها صنعا«. وكانت 

حولها حديقة صغيرة قال في وصفها الشاعر موسى بن سعيد:

يا حبذا نسمة هبت لناسمها***الكرى سحرا من روضة احلبق

حسبتها عندما هبت – وقد نشقت***ببلة من نواها – روح منتشق

قرنفل الهند قد وافى التجاربه***محافظني على نشر له عبق

فعندما فضه الداري ذكرني***بطيبه طيب عيش مر لي أنق

ويخمن الشلليخ الزاوي ان تكون هذه املدرسة هي التي وصفها ابن رشيد 

حللني مر بطرابلللس )في رحلته التي قام بها سللنة 685هللل ( بقوله: »وبها 

مدرسللة حسللنة الوضع، رائعللة الصنع. واملدينللة بجملتها حسللنة البناء، 

275 - الخشللني ص-199 201 وانظللر مجالللس اخللرى ص202 208- مللن نفللس المرجع 
وهنللاك مناظرة اخرى عقدت فللي مجلس الامير ابراهيم حول خلق القرآن نقلها صاحب رياض 
النفللوس )ورقللات 213/1 ومن الحكام الذين كان لهم اهتمام خللاص بالعلم والعلماء الامام 
عبللد الرحمن بن رسللتم الذي كان مللن كبار العلماء في عصللره وكان يقضي وقت فراغه وهو 
رئيس للدولة الرسللتمية في الدرس والتدريس والتأليف وكانت له حلقة في مسللجد تيهرت 
يتولى التدريس فيها وقد الف كتابا في التفسللير ومنهم الامام عبد الوهاب الرسللتمي الذي 
كان من المشللتغلين بالعلم فقد ألف »نوازل نفوسة« وهو مجموعة الفتاوي الشرعية التي 
كان علماء نفوسللة يستفتونه فيها ويحكي عن الإمام عبد الوهاب هذا انه ارسل إلى اخوانه 
بالبصرة في العراق الف دينار ليشللتروا له بها كتبا ولما وصلتهم اشللتروا بها رقا ونسللخوها 
على نفقتهم وارسلللوها له فكانت حمل اربعيللن جملا وبعد أن عكف على قراءتها حتى فرغ 
منها قال : الحمد لله الذي علمني كل ما فيها من قبل ولم أستفد منها الا مسألتين او ثلاثا 
ومنهم الإمام أفلح الرسللتمي الذي كان يجلس بيللن يديه اربع حلق قبل بلوغه يتعلمون منه 
فنون العلم من فقه وأصول ونحو وغير ذلك )سير الشماخي ص162 ، 193 والازهار الرياضية 

164/2 ، 194 ودبوز 372/3 ، 373 ، 380( 

276 - ورقات 205/1 وانظر حوارا بين أسد بن الفرات وابي محرز حول حل النبيذ في مجلس 
زيادة الله بن ابراهيم . المرجع 185/2

277 - دبوز 396/3
278 - ص252
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متسللعة الشللوارع.. اجتزت تلك الليلة.. بشللارعها األكبر ولللم أكن عرفت 

املدرسللة فنفحني نسلليم عاطر.. فأقدمت على الدخول فوافيت وسللطها 

روضة مخضلة من خدي احمر، قد اسللتوى على سوقه، وناجى بعضه بعضا 

في بسوقه«)279(.

ومن املدارس التي اشتهرت في مناطق األباضيني بجبل نفوسة:

ْكنْت في قرية »إيفاطمان« التي عدت اول مدرسة في  أ  - مدرسة عمر بن ميلَ

اإلقليم لتعليم القرآن الكرمي. وكان إنشاؤها في القرن الثاني الهجري)280(. 

ب  - مدرسللة ابي يحي سللليمان بن ماطوس من علماء النصف االول من 

القللرن الرابع. وكانت من أعظم املدارس التي نشللرت العلم في جميع الربوع 

وورد إليها الطالب من كل مكان)281(.

ج - مدرسللة ابي هارون موسللى بن يونس اجلالملي من علماء القرن الرابع. 

وقللد كان يجمع االموال لإلنفاق على مدرسللته واسللتضافة ابناء السللبيل 

وافنفاق على األقسام الداخلية التي يؤمها الطالب من أماكن نائية)282(.

د - مدرسة ابي يحي زكريا بن ابراهيم الباروني وقد كان الباروني في سعة 

من العيش وبسللطة في املال مما مكنه من أن يفيض على جميع اجلبل وكان 

ينفق على األقسام الداخلية في مدرسته العامرة التي تشتمل على عدد من 

الطالب يتراوح بني 50 و 100 طالب)283(.

هل ل مدرسللة ابي املنيب محمد بن يانس )من أعللالم القرن الثاني( التي 

أشللاعت العلم إلى القرن احلادي عشللر. وكان لها مجموعللة من الفروع في 

مختلف القرى واملدن ويقال انه كان البن يانس سللبعة مسللاجد، بعضها في 

اجلبل وبعضها في السهل وال تفوته الصالة في كل واحد منها. 

و - مدرسة ابي عثمان سعد بن ابي يونس الطمزيني التي امتد نشاطها 

حتى القرن الثامن الهجري)284(.

ز - كما كان هناك مدارس لتعليم البنات، ومنها مدرسللة في »أمسني« 

وكان بها قسم داخلي تأوي اليه الفتيات البعيدات، وقسم خارجي حتضر اليه 

الفتيات القريبات لتلقي العلم، ثم يرجعن إلى أهلهن)285(.

ح - وبعللض املدارس كانت مختلطة حتضر فيها الفتاة إلى جانب الفتى. 

مثل مدرسللة ابللي محمد خصيب بللن ابراهيم من قريللة »متصمص«. ففي 

مدرسته درست ام ماطوس وهي اول فتاة ليبية تشترك في مدرسة للفتيان، 

وكانت تأتي إلى هذه املدرسة من قريتها كل يوم)286(. 

5 - لقاء االساتذة الزائرين الذين ميرون بليبيا ألغراض مختلفة، قد تكون 

تبادل األفكار واملعلومات، وقد تكون الذهاب إلى احلج من بالد املغرب، أو العودة 

منه، وقد تكون تولي احد املناصب في ليبيا او غيرها، ومن هؤالء االساتذة:

ا - محمد بن عيسى البياني الذي مر بطرابلس وبرقة عامي 332 و 338 

فكتب عنه الطالب)287(.

ب - الفقيه ابو احلسللني محمد بن ابراهيم األندلسللي الللذي اجتاز على 

279 - التجاني ص251 ، 252 والزاوي : معجم البلدان ص304 ، 305
280 - سير الشماخي ص142 ، والأباضية في موكب التاريخ 39/2 ، 40

281 - الأباضية في موكب التاريخ 157/2 ، 158
282 - المرجع 161/2

283 - المرجع 197/2 ، 198

284 - سير الشماخي ص170 ، وقناطر الخيرات هامش رقم 1 ص161 والأباضية في موكب 
التاريخ 64/3 ، 65

285 - الأباضية في موكب التاريخ 58/3
286 - قناطر الخيرات هامش رقم 2 ص90
287 - إحسان عباس : تاريخ ليبيا ص106
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طرابلللس قافللال من احلللج فقرأ عليلله الطلبة بعللض تواليفه فللي العربية، 

وسمعوا شيئا من نظمه، ورووا عنه »املذهبة« البن املناصف. 

ج - الفقيلله ابو محمد عبد اهلل بن عبد الكرمي الغماري، الذي اجتاز على 

طرابلس من املغرب قاصدا إلى املشللرق عللام 654، فطالت إقامته بطرابلس، 

فقرأ عليه الطللالب كتابه الذي الفه في الفرائض، وكتاب الكافي البن املنمر 

فللي الفرائض، وغير ذلك. واجتللاز مرة اخرى على طرابلللس قاضيا فقرأ عليه 

الطلبة بعض الكتب.

د - الفقيه ابو العباس األعجمي الذي ورد من املشرق على مدينة طرابلس 

عام 662 قاصدا املغرب)288(.

هللل ل القاضللي ابوبكر بللن العربي الذي نللزل ببرقة هو وابللوه حني غرقت 

سللفينتهم وجنللوا على السللاحل، فوجدوا هنللاك بني كعب فنزلللوا عليهم 

واكرمهم شيخهم)289(.

و - ابن منظور اللغوي املشللهور، ومؤلف »لسللان العللرب«، اذا رجحنا ما 

يقال عنه من انه غير ليبي، وانه استقر في ليبيا بعض الوقت حني ولي قضاء 

طرابلس وسنزيد هذه القضية تفصيال فيما بعد.

 ولكثرة مرور األسللاتذة بليبيا في اسللفارهم اغنللوا الليبيني عن الرحلة 

وجتشم عناء السللفر في طلب العلم. فنجد من بينهم من نبغ واشتهر دون 

ان تعللرف للله رحلة مثل عبد العزيللز بن عبد العظيم بن عبيد وابي اسللحاق 

ابراهيم بن اسماعيل االجدابي كما سنتحدث في الباب الثاني ان شاء اهلل.

 وقد بالغ بعضهم في تقدير قيمة هؤالء االساتذة حتى قال »إن طرابلس 

كانللت تعتمد فللي ثقافتها على من يفللد عليها من احلجللاج وطالب العلم 

مشللرقني ومغربني، وعلى من يسللتصحبهم امراء افريقية في طريقهم إلى 

احلج من أهل العلم والفضل«)290(.

6 - أما من لم تكن مواردهم املالية تسمح لهم باالستمرار في الدراسة 

والبحث وطلب العلم فكانت تقدم لهم مساعدات مادية كثيرة:

أ- إما من احلكام او االثرياء في شكل رباطات، او زوايا)291(، أو أقسام داخلية 

في املسللاجد إليواء الطللالب وتزويدهم بالفرش واألثاث واخلدمة. ومن أشللهر 

الرباطات التي انشللئت في وقت مبكر رباط املنستير الذي أنشأه هرثمةة بن 

أعني عام 180، في موضع بني املهدية وسوسللة)292( وهو عبارة عن خمسللة 

قصور يحيط بها سللور واحد يسللكنها قوم من أهل العبادة والعلم)293(. وما 

يللزال الرباط موجودا حتى اآلن فللي حالة طيبة)294(. ومن أشللهر الزوايا زاوية 

اوالد سهيل التي زارها التجاني، ورأى فيها كتبا كثيرة محبسة. ومازالت هذه 

الزاوية مقصودة حلفظ القرآن وبها حجر كثيرة يسكنها الطلبة ولها اوقاف 

كثيرة يصرف ريعها على ما حتتاج اليه من إصالح وفي مسللاعدة الغرباء)295(. 

ومللن أشللهرها كذلك زاوية عبد السللالم األسللمر التي تعد من أشللهر زوايا 

زلينت وتعرف بزاوية الشلليخ، ومهمتها تعليم العلللم وحتفيظ القرآن. وفيها 

288 - التجاني ص257 - 261
289 - ابن خلدون مقتبس في احسان عباس : ليبيا في كتب التاريخ والسير ص123

290 - ابن غلبون : التذكار ص108
291 - ذكللرت دائللرة المعارف الاسلللامية مادة زاوية ان الزاوية المغربية كانت تشللتمل على 
الأشياء التالية او الكثير منها : غرفة للصلاة بها محراب وضريح لأحد المرابطين او ولي من 
الاشللراف تعلوه قبللة وغرفة قصرت على تلاوة القرآن ومكتب او مدرسللة لتحفيظ القرآن ثم 

غرف مخصصة لضيوف الزاوية والحجاج والمسافرين والطلبة 
292 - أخطأ مؤلفا »الأدب المغربي« الاستاذان ابن تاويت وعفيفي فذكرا انه بني بطرابلس 

)ص91(
293 - معجم البلدان – مادة منستير

294 - شعيرة : الرباطات الساحلية ص236
295 - التجاني ص213 ، والزاوي : معجم البلدان ص157 ودبوز 397/3



الن�صاط الثقايف يف ليبيا

116117

حجر كثيرة لسكنى طلبة العلم والقرآن. وقد أسست في حياة الشيخ عبد 

السللالم عام 900 هل. ولها اوقاف كثيللرة يصرف منها على ما حتتاج اليه من 

إصالح وعلى الطلبة الغرباء واملدرسللني. ونظرا لكثرة اوقافها توسع نظارها 

فللي اإلنفللاق على الطلبة املنتسللبني إليهللا، خصوصا الذين بعللدت ديارهم 

وانقطعوا فيها لطلب العلم او حفظ القرآن وقد انشللئت فيها مخازن خلزن 

ما تغللله اوقافها الكثيرة وانشللئوا من زائد ريعها بيوتللا وعمارات كثيرة في 

مدينتي زلينت وطرابلس ومن أجل شللهرتها جذبللت إليها الطالب من جميع 

اجلهات وقد سللميت هذه الزاوية فيما بعد باسللم املعهد األسمري)296(. ومن 

الزوايا املشللهورة زاوية يوسللف اجلعراني، وهي من زوايا مسللالتة املشللهورة 

ومكانها بلدة القصبات عاصمة مسللالتة. وقد أسسللها الشلليخ يوسللف 

اجلعرانللي في حياته. وكان يعيش في سللنة 820 هل. وكان يقصدها الطالب 

مللن جميع اجلهللات، كما كان لهللا أوقاف رصللد ريعها على إعانة املدرسللني 

والطالب احملتاجني وايوائهم)297(.

 وفللي بحللث للدكتور محمللد عبد الهادي شللعيرة بعنللوان »الرباطات 

السللاحلية الليبية اإلسللالمية« ورد أن عدد القصور بني قابس وطرابلس بلغ 

25 قصرا وبني طرابلس وسلللوق بلغ 38 قصرا ونقل عن اإلدريسللي قوله: إن 

قصور برقة جمل ال يحيط بها التفصيل. والقصر في تصور الدكتور شعيرة 

ال يبعد عن الرباط كثيرا، اذ هو عبارة عن بناء ذي طابقني محصن، في وسطه 

صحن. وعلى هذا الصحن تشللرف حجرات الدور الثاني على شللكل شللرفة. 

ويحوي القصر عادة مسجدا)298(.

ب- أو من بعض األغنياء من األسللاتذة في شللكل منح أو إيواء لطالبهم. 

ومن أمثلة ذلك ما روي عن الشيخ ابي زكريا بن ابراهيم الباروني الذي كان يؤثر 

على نفسلله في نشللر العلم. فقد أراد التالميذ أن يفترقوا جلدب وبالء وشدة 

حلقللت بالبلد، وقالوا: أضررنا بشلليخنا. ولكنه رفض أن يتخلى عنهم، وكانوا 

نحللو ثمانني طالبا ينفق عليهم)299(. ومثل ذلك ماروي عن ابي محمد عبيدة 

ابن أفلح اليجالني من أنه كان عاملا سللخيا يسللتضيف املشللايخ والتالميذ، 

ويسللكنهم عنده، ويتولى اإلنفاق عليهم. ورمبا مكللث بعضهم عنده أربعة 

أشللهر أو سللتة أشللهر، حتى قيل إنه تعلم العلم في بيته لكثرة ما يغشاه 

من املشايخ)300(.

ج- أو في شكل حتبيس للكتب ووقفها على طالب العلم لالستفادة منها 

بدون مقابل. روى الدباغ أن املعز بن باديس قد بلغه عن ابي بكر عتيق السوسي 

أنه فقير وال مسللكن له، فبعث اليه مبال يشتري دارا فلم يقبله. فأرسل إليه 

املعز كتبا في احلديث.. والفقه.. واللغة.. وغيرها وحملت على نحو عشللرين 

حماال. فلما وصل اليه الرسللول بها خاطبه بقوله: يقول لك املعز: هذه كتب 

فللي خزانتنا ضائعة، وبقاؤهللا عندنا مما يزيدها ضياعا، وأنللت أولى بامتالكها 

لالنتفاع بها، فأجابه ابوبكر: اكتبوا على كل جزء منها حتبيسللها على طلبة 

العلم. فكتللب ذلك، ووقفت على اجلامع الكبير بالقيللروان)301(. وقد كان في 

زاوية عمران بن عبد السللالم األسللمر )املتوفي سنة 995 هل( في سوق بلدة 

اوالد غيث نحو 500 مجلد من الكتب الثمينة موقوفة عليها)302(.

296 - الزاوي : معجم البلدان ص164،165
297 - المرجع ص167
298 - ص237 ، 247

299 - دبوز 401/3
300 - السير ص335
301 - ورقات 347/1

302 - الزاوي : أعلام ليبيا ص239
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متهيد

كان اإلنت��اج الثقاف��ي ف��ي تل��ك الفترة ي��دور ح��ول الدراس��ات العربية 
واإلس��امية وكان من الن��ادر أن جتد اهتماما بأي دراس��ة اخرى تخرج عن هذا 

اجملال.

وم��ن أجل هذا كان من املنطقي أن نقس��م هذا الب��اب إلى فصول ثاثة 

على النحو التالي:

 1- الدراسات اإلسامية

 2- األدب

3- الدراسات اللغوية

وس��وف نتناول في كل فص��ل من هذه الفصول أه��م االجنازات التي متت 

في خال الفترة موضوع الدراس��ة، وأشهر أعام كل تخصص. وسنحاول في 

نف��س الوق��ت أن نلتزم التسلس��ل التاريخي ما أمكن حت��ى تتضح الصورة، 

ويقف القارىء على مجهودات كل جيل على حدة.



ول الف�صل االأ
�صالمية الدرا�صات االإ
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نظرة عامة:

لعب��ت ليبي��ا دوراً هاماً في مجال الدراس��ات اإلس��امية، ولم تقصر في 

ه��ذا التخصص أدنى تقصير، كما لم تقل مجهوداتها فيه عن مجهودات أي 

بل��د من الباد العربية األخرى. بل س��نرى - فيما بع��د - أن علماء ليبيا كانوا 

يس��تفتون أحياناً في بعض املش��اكل التي تقع في بلدان عربية أخرى، وكانوا 

يس��تدعون ف��ي أحيان أخرى ليش��اركوا في إفحام اخلص��وم أو ليقوموا بهذا 

اإلفح��ام حني يعج��ز غيرهم عنه وكان منهم من يتول��ى خارج ليبيا منصب 

القضاء، أو غيره من مناصب الدولة الكبرى.

وقد بدأ االهتمام بالدراس��ات اإلس��امية في وقت مبك��ر، صاحب دخول 

اإلس��ام وانتش��اره التدريج��ي ف��ي املنطق��ة. وأول مظهر م��ن مظاهر هذا 

اإلهتم��ام قد أتى – والش��ك- من اخلارج م��ع الفتح العرب��ي، أو بعده بقليل، 

بغية نش��ر اإلسام وتفقيه الناس في دينهم. وقد كانت جيوش الفتح دائماً 

تزخر بكبار الصحابة الذين انخرطوا في سلك اجلندية، وخرجوا مجاهدين في 

سبيل اهلل، وفي نفس الوقت ناشرين دين اهلل، وشارحني للناس تعاليمه. وقد 

كان م��ن بني م��ن دخل باد املغرب من الصحابة والتابع��ني أعام عرفوا برواية 

احلدي��ث والفقه في الدين. ولكن كان أهم عمل ف��ي هذا اخلصوص ما فعله 

عمر بن عبد العزيز أثناء خافته، اذ بعث إلى افريقية بعشرة من كبار التابعني 

يعلمون الناس دينهم، ويشرحون لهم تعاليمه، ويبثون بينهم مبادئه. وقد مت 

ذلك في مطلع القرن الثاني الهجري كما سبق أن بينا.

وإذا كنا ال نتوقع أن جند في القرن األول الهجري علماء مواطنني من بلدان 

املغرب العربي اشتغلوا بالبحث اإلسامي، فإننا قد ندهش حني نعلم أنه منذ 
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القرن الثاني وأعام املواطنني تظهر، وبحوثهم تزدهر، وجهودهم تتكاثر.

وحي��ث كان اهتمامن��ا موجهاً لليبيا وحدها فس��نقصر أنفس��نا على 

األعام الليبيني، سواء ازدهروا داخل ليبيا أو خارجها، وسواء ولدوا في ليبيا أو 

استوطنوها واتخذوها لهم مقاماً.

ونح��ب قبل ان نعرض ألولئك األعام وأهم جهودهم أن نلفت النظر إلى 

حقيقة هامة أخصبت الدرس اإلسامي في ليبيا، أال وهي موقعها املتوسط 

بني الش��رق والغ��رب )مبا في ذلك ب��اد األندل��س(، وكثرة م��رور العلماء بها 

مش��رقني أو مغربني وقد أعطى هذا فرصة لليبيني أن يلتقوا بأعام العلماء 

دون رحلة ودون أن يخل ذلك بثقافتهم أو ينقصهم من علمهم شيئا.

ومن أش��هر العلماء الذين مروا بليبيا وألقوا دروس��هم فيها - باإلضافة 

إلى من س��بق ذكرهم في الفصل الرابع من الباب األول - اإلمام س��حنون بن 

س��عيد ابن حبيب التنوخي الذي انتش��ر مذهب اإلمام مال��ك باملغرب على 

يدي��ه، ومبدونته حظ مذهبه في افريقية. وقد ولي س��حنون منصب القضاء 

باملغرب دون أن يتلقى عليه أجراً، وبقي فيه س��ت س��نوات إلى أن مات سنة 

240. وكان قدومه إلى افريقية س��نة 191، ويبدو أنه نزل أول مانزل مبدينة 
»أجدابية«؛ فقد ذكر حمديس القطان أنه س��مع سحنون بن سعيد يقول: 
»سمع مني العلم سنة إحدى وتسعني ومائة أهل اجدابية«�. ثم انتقل بعد 
ذلك إلى طرابلس فاتخذها مقاما له فترة من الزمن. وقد كان سحنون شديد 

اإلعجاب بتاميذه فخورا بهم، كثير الثناء عليهم؛ فقد حدث أبو العرب قال: 

أخبرني جبلة ابن حمود الصدفي، قال: س��معت س��حنون بن سعيد يقول: 

»كان بإفريقي��ة رجال عدول بعضهم بالقيروان وتون��س وطرابلس..«. وذكر 
من فضلهم، وما رأى منهم فقال: »لو قرنوا إلى مالك بن دينار2  لساووه3 «. 

وس��ئل سحنون ملا رجع إلفريقية عن الصاحلني فقال: رأيت رجاال ما الفضيل 

1- أبو العرب : طبقات ص 186 ، وجتد ترجمة سحنون في نفس املرجع ص 187-184. 
2- عال��م مح��دث مات بالبصرة س��نة 130 اخ��ذ العلم عن انس بن مالك وس��عيد بن جبير 

وعطاء بن ابي األحنف وغيرهم )هامش رقم 2 ابو العرب : طبقات ص 54( 
3- املرجع ص 54 

بن عياض4  أفضل منهم5 .

ومن أولئك الذين نزلوا بليبيا شمس الدين اللقاني املصري الذي درس في 

زاوي��ة ال��زروق مبصراتة فترة من الزمن عاد بعدها إل��ى بلده لقانة مبصر ومات 

بها عام 935ه�6.

وق��د غذى من احلركة الدينية في ليبيا وجود عديد من املذاهب الفقهية 

والكامية وانتشارها في بلدان املغرب وأشهر هذه املذاهب اخلوارج واألباضية 

واملعتزلة إلى جانب مذهب أهل الس��نة ثم الشيعة الذين قوي نفوذهم مع 

قيام دول��ة الفاطميني والى جانب هؤالء واولئك وج��د مذهبا اإلمامني مالك 

وأب��ي حنيفة ولكل منهما منهجة اخلاص ف��ي البحث وطريقته في التناول 

وقد س��بق أن عرضنا له��ذه املذاهب والنحل وكيفي��ة دخولها ليبيا واملغرب 

وأسباب انتشارها.

وكان��ت حرية البحث والنقاش مكفولة ف��ي أحيان كثيرة ألصحاب هذه 

املذاهب كل يدافع عن مبدئه ويؤيد نحلته ويرد شبهات اخلصوم عنها وكثيرا 

ما كان احلكام يغذون من هذه املناقش��ات ويحضرونها بأنفسهم ويشاركون 

فيها ويتعصبون لفريق دون آخر. وحتضرنا في هذه املناس��بة مناظرات احلداد 

في مجلس أمراء األغالبة وقد س��بقت اإلشارة إليها. كما حتضرنا مناظرات 

مهدي النفوس للمعتزلة باس��تدعاء من اإلمام الرستمي عبد الوهاب. وقد 

سبق ذكر أطراف منها7.

 ف��إذا أردنا أن نس��تعرض أس��ماء العلماء الليبيني على امتداد تس��عة 
ق��رون من الهجرة وجدناهم يجلون عن احلصر ووجدنا إنتاجهم كثيراً. ولهذا 

س��نكتفي بعرض أش��هر أعامهم، وأهم إنتاجهم مراعني الترتيب الزمني 

- م��ا أمك��ن - ووضع علماء كل قرن على حدة بادئني بالقرن الثاني ومنتهني 
بالقرن العاشر الهجري.

4 - ولد الفضيل بن عياض بس��مرقند ومات مبكة س��نة 187 وكان ثقة فاضا عابدا قال عنه 
هارون الرشيد : ما رأيت من العلماء أروع من الفضيل )التذكار ص 222 مع هامش احملقق( 

5 - التذكار البن غلبون ص 222 
6 - أعام ليبيا للزاوي ص 256

7 - انظر فصل : انتشار اإلسام في املنطقة
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القرن الثاني:

أعام هذا القرن قليلون فمنهم:

1- س��عيد بن عباس الس��رتي وهو ممن س��كنوا تونس واشتغلوا برواية 
احلدي��ث وإن ضعفه بعضه��م وأكثر الرواية عن أب��ي البختري وهب بن وهب 

)مات ببغداد سنة 200 ه� (8.

2-  أبو احلس��ن على بن زياد املتوفى س��نة 183 9. قال أبو العرب عنه: 
حدثني جبلة بن حمود قال س��معت س��حنون بن س��عيد يس��أل شرحبيل 

قاضي طرابلس عن أصل علي بن زياد فقال: »كش��فنا عن أصله فإذا هو من 

العجم وكان أوله من طرابلس ثم سكن مدينة تونس«. وقد وصف أبو العرب 

علي ابن زياد بأنه ثقة مأمون فقيه متعبد بارع في الفقه وقال إنه سمع عن 

مالك ابن أنس وس��فيان الثوري والليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم.. وذكر 

أنه لم يكن بإفريقية في عصره مثله وأنه كان خير أهل افريقية في الضبط 

للعلم وقد قرأ عليه البهلول بن راشد وسحنون وأسد بن الفرات وكان األخير 

يق��ول: إني ألدعو اهلل لعلي بن زياد مع والدي ألنه أول من تعلمت منه العلم 

ولم يكن سحنون يقدم عليه أحدا من أهل افريقية10.

3- أبو س��ليمان محمد بن معاوية احلضرمي الطرابلس��ي من أصحاب 
اإلم��ام مال��ك بن أنس قال عنه في رياض النفوس: مش��هور ثقة س��مع من 

مالك بن أنس موطأه وغيره11.

 أما األباضيون فمنهم:

4-عمر بن ميكنت الذي كان يعيش في اوائل الدولة العباس��ية في حدود 
سنة 140ه�12. ويذكر الش��ماخي13 أنه أول من علم القرآن بجبل نفوسة، 

علمه مبنزل يقال له ايفاطمان ويروى ان عمر بن ميكنت قد تعلم القرآن بطريق 

8 - ابو العرب : طبقات ص 160
9 - ذكر الزاوي في » أعام ليبيا« وقال إنه لم يطلع على وفاته )ص 207(

10- ابو العرب : طبقات ص 220 – 223 ونفحات النسرين ص 66
11- نفحات النسرين ص 65 ، 66

12- ورقات 81/1
13- السير ص 142 ، 143

ُمقمداس14، يتلقى فيها السابلة واملارة من املشرق فيكتب عنهم لوحه من 

الق��رآن وينصرف فإذا حفظه رجع إلى احملجة فيكتب عن املارة والرفاق كذلك 

حتى حفظ القرآن وتعلم العلم.. وذلك حلرصه على طلب العلم والقرآن في 

أول اإلسام وقلة املعلمني في البلدان. 

5- محمد بن عبد احلميد بن مغطير النفوسي اجلناوني. وقد سافر إلى 
أبي عبيدة15 ورجع قبل وفود االربعة ) أو اخلمسة( اآلخرين عليه أي قبل عام 

135ه���. ويق��ال إنه أول من جمع القرآن كله في جبل نفوس��ة وحفظه16. 
وقد قال عنه الشماخي: كان ش��يخا فاضا فقيها مفتيا.. وكان محل ثقة 

أمي��ر املؤمنني عب��د الوهاب بن عبد الرحمن وحني كان األمير بجبل نفوس��ة 

أختصم عنده رجان فلم يس��مح لنفس��ه بالفصل بينهما، وامنا ردهما إلى 

ابن مغطير17. 

6- إس��ماعيل بن ضرار )أو درار ( الغدامس��ي. وهو احد الذين ذهبوا إلى 
البصرة وتتلمذوا على أبي عبيدة مس��لم بن أبي كرمية وقد مكث إسماعيل 

مع اس��تاذه خمس��ة أعوام وحني نوى مفارقته أخذ يس��أله عن مسائل في 

األحكام بلغت 300 مس��ألة حتى قال له أبو عبيدة: اتريد أن تكون قاضيا يا 

ابن درار فأجابه: أرأيت إن ابتليت بذلك18.

7- نف��اث بن نر النفوس��ي ول��م يكن على وفاق مع االئمة الرس��تميني 
وبخاص��ة اإلمام أفل��ح بن عبد الوه��اب )تولى عام 190(. ول��ذا ترك املغرب 

14- هكذا كتبها وضبطها حس��ن حس��ني عبد الوهاب )ورقات 80/1( ولم يرد لها ذكر في 
معج��م البلدان الليبي��ة وامنا ورد »مغمداس« بالغني وهي مكان بأرض س��رت )ص 33( فلعل 

»مقمداس« حتريف عن مغمداس .
15- ه��و اب��و عبيدة مس��لم بن ابي كرمية اعتب��ره الدرجيني في طبق��ات األباضية من اعام 
الطبقة الثالثة اما رجال الطبقة االولى فهم اصحاب رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واما 
رجال الطبقة الثانية فمنهم جابر بن زيد وعبد اهلل بن أباض وابو بال مرداس وكتاب الطبقات 
مقس��م إلى اثنتى عشرة طبقة كل طبقة تشمل تراجم خمسني سنة وقد وصف الدرجيني 
ابا عبيدة بقوله :« كبير تامذة جابر، وممن حس��نت اخباره وحافظ في خفية على الدين حتى 
ظهر على يد اخلمس��ة النفر امليامني » يعني بهم تامذته الذين حملوا دعوته ونش��روها في 

اخلارج )انظر الطبقات ورقة 102(
16- دبوز 188/3 ، 189

17- السير ص 143 ، 144 واألباضية ملعمر 27،28/1
18- السير للشماخي ص 124 ، 142
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وذهب إلى العراق وأقام ببغداد ويحكي الباروني أنه أثناء إقامته ببغداد طرأت 

على الس��لطان مس��ألة علمية أش��كل عليه فيها األمر وعجز علماؤه عن 

حلها فامر أن ينادى في األسواق بأن كل من أجاب عنها بجواب مقنع فله ما 

يس��أله من السلطان. وس��مع نفاث هذا النداء وذهب إلى السلطان وقابله 

وأجابه بأحس��ن جواب فاعجب به الس��لطان وأخذ يستش��يره في مسائل 

اخ��رى معضل��ة وذلك في مجل��س حافل بالعلم��اء والفقه��اء واألدباء وذوي 

الوجاهة19.

8- أب��و داود القبلي. وهو من أكابر علماء ه��ذا القرن ومن حملة العلم 
اخلمس��ة عن أبي عبي��دة وعندما رجع م��ن العراق اش��تغل بالتدريس وكان 

اإلمام عبد الوهاب على غزارة علمه يجلس بني يديه كالتلميذ الصغير أمام 

استاذه وعنه أخذ كثيرا من علمه20.

ويبدو ان اهتمام أباضية جبل نفوس��ة بالدراس��ات اإلسامية كان يفوق 

اهتم��ام غيرهم، فقد روى أن��ه اجتمع في »اجناون« )قرية في س��فح جبل 

جادو( س��بعون عامل��اً أيام أبي عبي��دة عبد احلميد اجلناوني وال��ى اإلمام عبد 

الوه��اب ب��ن عبد الرحمن بن رس��تم على اجلبل21. بل أكث��ر من هذا فقد جلأ 

اإلم��ام عب��د الوهاب - ح��ني ضايقه جماع��ة الواصلية بتاه��رت - إلى جبل 

نفوسة وطلب من علمائه العون كما سبق ان ذكرنا22.

 ف��إذا انتقلن��ا إل��ى القرنني الثال��ث والرابع جند نهضة علمية ش��املة، 
وأع��داداً كبيرة من املتخصصني في مختلف الفروع اإلس��امية. وهي نفس 

الظاهرة التي جندها في س��ائر البلدان اإلس��امية. وس��نتناول كل قرن على 

حدة كما سبق أن وعدنا.

القرن الثالث:

من العلماء األعام في هذا القرن:

19- األزهار الرياضية 195/2 ، 196 ، 206 ، 207
20- هامش رقم 3 ص 166 من قناطر اخليرات

21- دبوز 381/3
22- فصل انتشار اإلسام في املنطقة

1- عبد اهلل الش��عاب املتوفى س��نة 243ه�. ولد بطرابلس ونش��أ بها 
وأخ��ذ عنه جماعة م��ن الفضاء. وكان رحمه اهلل من كب��ار الصوفية واحد 

الزه��اد الورعني كان جن��ارا ال يأكل اال من كس��ب يده وتنس��ب إليه كرامات 

كثيرة، وم��ازال ضريحه معروفا يقصد للزيارة. وفي طرابلس مس��جد يعرف 

مبسجد الشعاب نسب إليه ألنه هو الذي أمته ولزم السكنى فيه وكان بعض 

الناس قبله قد بدأ بناءه ثم توقف23. 

2- إبراهي��م بن عبد الرحمن بن العاصي البرقي املتوفي س��نة 245ه�. 
قال ابن فرحون عنه: كان صاحب حلقة أصبغ وكان معدودا في فقهاء مصر 

يروى عن أشهب وابن وهب استوطن مصر وأخذ الناس عنه مبصر كثيرا24ً.

3- إبراهيم بن حماد املتوفي مبصر س��نة 245ه�. ممن اشتغلوا باحلديث 
النب��وي وكان م��ن أصحاب اب��ن وهب وقد ح��دث عنه وعن أش��هب بن عبد 

العزيز25.

4- محمد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي املتوفى سنة 
249ه���. قال ابن فرح��ون: وبيته مبصر بيت علم وله تأليف في مختصر ابن 
عب��د احلكم الصغير وزاد فيه اختاف فقهاء االمصار وكتاب في التاريخ وفي 

الطبق��ات وفي رجال املوط��أ وفي غريبه. يروى عن أش��هب وابن بكير واصبغ 

وغيرهم26.

5- أبو احلس��ن أحمد بن عبد اهلل بن صالح بن مسلم العجلي املتوفي 
س��نة 261ه�. كوفي األصل نش��أ ببغداد وكان حافظا دينا صاحلا انتقل إلى 

باد املغرب فس��كن طرابلس وانتش��ر حديث��ه هناك كان يش��به بأحمد بن 

حنب��ل. وكان خروج��ه إلى املغرب أي��ام محنة أحمد بن حنب��ل ومات وله من 

العمر 79 سنة27.

6-  أب��و حف��ص عب��د اجلبار بن خالد بن عمران الس��رتي املتوفى س��نة 
23- نفحات النسرين ص 69-67.

24- الزاوي : أعام ص 8.
25- املرجع ص 6.

26- الزاوي : أعام ص 282 واملنهل العذب 51/2 ، 52
27- األنساب للسمعاني ، مقتبس في : ليبيا في كتب التاريخ والسير ص 14
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281ه���. كان فقيه��ا فاض��ا زاهدا ثقة. س��مع من س��حنون وغي��ره وكان 
سحنون يقول عنه: عبد اجلبار تقي في بطن امه يريد انه تقي من صغره كان 

يختم القرآن مرة كل ليلة وختم في مس��جدة ثاثني الف ختمة و كان ينبه 

ب��كام قليل له معنى كثير كقوله: »من قل كام��ه قلت آثامه« و »الصوم 

ع��ن الكام أفض��ل من الصوم عن الطعام« و »من زم لس��انه كثر في الدنيا 

واآلخره أمانه« و » من كانت له وليه لم يعدم بليه«28.

7-  عب��د اهلل ب��ن محمد ب��ن عبد اهلل بن عب��د الرحيم املتوفى س��نة 
291ه���. قال عنه اب��ن فرحون: روى عن أبيه ول��ه مختصر في مذهب اإلمام 
مال��ك. وبعض الناس يضي��ف إليه زيادة كتاب »اخت��اف فقهاء األمصار في 

مختصر ابن عبد احلكم«29.

8- أبو األس��ود موس��ى بن عبد الرحمن بن حبيب القطان الطرابلس��ي 
املتوفى سنة 306ه� وله احدى وسبعون سنة. سمع من محمد بن سحنون 

وكان ثق��ة فقيها حافظا م��ن الفقهاء املعدودين واألئمة املش��هورين. وكان 

يحس��ن الكام في الفقه على مذهب اإلم��ام مالك ولى قضاء طرابلس مدة 

ثم عزل وس��جن لوشاية ولم يطل حبس��ه فأطلقه الوالي بعد أشهر وكان 

س��بب إطاقه فتواه حني س��ئل عن رجل اش��ترى حوتا فوجد في بطنه آخر 

فأفتى ان كان الش��راء بالوزن فهو للمش��تري وان كان على اجلزاف فهو للبائع 

فقال الوالي: مثل هذا ال يس��جن وأطلق س��راحه الف »أح��كام القرآن« في 

اثنى عشر جزءاً، وقد ذهب إلى مصر فكان إعجاب املصريني به كبيرا30ً.

9- أب��و الفضل العباس بن محمد محمد الصواف الغدامس��ي املتوفى 
س��نة 309 ه�. اجتمع في��ه فيه ماتفرق في غيره م��ن األوصاف اجلميلة قال 

صاحب رياض النفوس: سئل رحمه اهلل عن السنة التي سكن فيها املنستير 

فقال: قدمت من غدامس إلى افريقية س��نة 286ه� وقد س��ألت ربي أن ينزع 

28- املنهل العذب 91-85/1
29- الزاوي : اعام ص 193 ، 194

30- الديباج املذهب ص 342 ، 343 ونفحات النسرين ص 75 ، 76

عن قلبي حب غدامس فنزعه وكان حني توفي يبلغ السادسة والتسعني31.

10- أبو محمد عبد اهلل إس��ماعيل البرقي املتوفي س��نة 317ه�. كان 
يخت��م القرآن كل يوم ختمة وهو صائم واملصح��ف في حجره قال في رياض 

النفوس: من أهل الفقه واألدب وغلب عليه آخر أيامه الورع وتوفي وله أربعون 

سنة32.

وفي هذا القرن من أعام األباضية:

11- أبو خليل صال الدركلي نسبة إلى دركل بجبل نفوسة. اخذ العلم 
ع��ن محمد بن يانس عن حملة العلم عن أب��ي عبيدة عن جابر بن زيد وضعه 

الدرجيني في الطبقة اخلامسة وقد توفي وله من العمر 100 سنة33.

12- أبو الربيع س��ليمان بن هارون الالوتي نس��بة إلى اللوت بلد العلم 
واألش��ياخ، وهي أكبر قرى جبل نفوس��ة وم��ا حوله، وكانت ف��ي هذا الوقت 

عام��رة باألباضي��ة تخرج على يديه أعام العلماء وأنش��أ أجياالً. وقد قتل في 

احدى رحاته وله من العمر س��بع وعش��رون س��نة بعد أن طبقت ش��هرته 

اآلفاق ومألت أقواله كتب الفقه وله ديوان مشتمل على أنواع من علوم الدين 

واشتغل بالتدريس في سجلماسة وقسطيلية. قال عنه الدرجيني »وبلغني 

ان أهل سجلماسة بعد أن انفصل أبو الربيع عنهم اختلفوا في مسألة حتى 

تفاقم األمر بينهم وكادوا يقتتلون، فرضوا بأن يوجهوا رسولني بسؤالهم عن 

املسألة املذكورة إلى أبي الربيع فما أجاب به فيها وقفوا وعملوا به«34.

13- أب��و عبي��دة عب��د احلمي��د اجلناوني عام��ل الدولة الرس��تمية على 
طرابل��س. وكان يجمع إلى غزارة علمه وس��عة اطاعه صابة في الدين كان 

له مس��جد مش��هور قيل انه اجتمع به س��بعون عاملا من اكابر علماء قرية 

31- الزاوي : أعام ص 148-146
32- املرجع ص 188 ، 189

33- قناطر اخليرات هامش رقم 2 ص 161
34- الطبقات ورقة 49 ، وهامش رقم 4 ص 90 قناطر اخليرات
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جناون35.

14- أب��و ذر أب��ان بن وس��يم، من علم��اء النصف األول من ه��ذا القرن. 
كان عام��اً لإلم��ام أفلح على طرابلس وكان يلقي دروس��ه على تامذته في 

مدرسته العامرة36.

15- مه��دي النفوس املق��دم في علم اجلدل، والذي ل��ه اليد العليا في 
البرهان واالس��تدالل وقد كان احد من صدوا مكايد نفاث بن نصر النفوسي 

الذي كان يثير الفنت ويلقي املس��ائل العويصة لكي يش��كك العامة37. وقد 

سبق احلديث عن مهدي هذا ومناظراته في مستهل هذا الفصل.

16- عمروس بن فتح النفوسي الذي ترك مؤلفات في الفروع والعقائد. 
وق��د بعث إليه عبد اخلالق الفزاني من األش��ياخ املتكلمني أن يؤلف له كتابا 

في األصول فكتب إليه الكتاب املعروف بالعمروسي وكتب إليه رسالة. فلما 

اطل��ع عليه الفزاني - وهو الذي وضع كتابني باس��م »اص��ول الكام« قال: 

»النفوس��ي أقوى مني«. وقد وضع تصميماً لتأليف موسوعة علمية يبني 
فيها األحكام التي اس��تخرجت من الكتاب، واألحكام التي اس��تخرجت من 

الس��نة واألحكام التي اس��تخرجت من اإلجماع واألحكام التي استخرجت 

من القياس ولكن املنية عاجلته قبل ان ينجزه. وملا وفد أبو غامن بش��ر بن غامن 

اخلراس��اني على اإلمام عبد الوهاب ومعه مدونته املشهورة في الفقه التي 

رواها عن تامذة أبي عبيدة وجاز على جبل نفوسة استودع عمروسا نسخة 

منه��ا وقد تفرغ عمروس هو وأخته ليل نهار وهي تقع في اثنى عش��ر جزءاً. 

وملا وقع ما وقع بتيهرت وأحرقت كتبها بقيت نس��خة عمروس38، ينتفع بها 

األباضية ولوالها لبقي أهل املذهب من غير ديوان باملغرب يعتمدون عليه وقد 

أشترك في معركة مانو39 عام 283ه� بني إبراهيم بن األغلب ونفوسة وأخذ 

35- معمر 89/1 ، وهامش رقم 2 ص 22 قناطر اخليرات
36- معمر 114/1

37- السير للشماخي ص 170
38- الس��ير للشماخي ص 228 ، 229 واالزهار الرياضية 252/2 وعمر : األباضية في موكب 

التاريخ 139/1
39- قصر كبير بني قابس وطرابلس )قناطر اخليرات هامش رقم 1 ص 49(

أسيراً، ومات تعذيباً في نفس السنة40.

17- أب��و عبي��دة األعرج الذي اش��تهر في عهد محمد ب��ن أفلح )بويع 
محمد ابن أفلح عام 241ه���( وكان علمه بالفقه والكام والوثائق واللغة. 

وكان التاميذ يقرءون علي��ه من ضمن ما يقرءون »إصاح اللغة« لعبد اهلل 

بن مسلم بن قتيبة41.

القرن الرابع:

أشهر علماء هذا القرن:

1- أبو عثمان س��عيد بن خلفون احلش��اني )أو احلس��اني( املتوفي سنة 
362ه��� كان عابداً ورع��اً زاهدا من أكاب��ر الصوفية حاويا للعل��وم الدينية 
واملعارف القدس��ية اجتمع بكثير من األولياء وأخذ عنهم وكان يس��كن في 

املس��جد املنس��وب إليه بطرابلس ول��ه كرامات كثيرة ت��روى عنه وقد لقبه 

الناس »باملستجاب«42.

2- س��مدونة وكانت معاصرة ألبي عثمان الس��ابق كانت عجوزا صاحلة 
تس��كن مس��جد الش��عاب وكان أبو نزار خطاب البرقي يزوره��ا ويعتقد في 

بركتها وقد زار احد الفضاء طرابلس وقال حني س��ئل: من رأيت في طريقك 

م��ن الصلحاء: رأيت في طرابلس رجا وامرأة. أما الرجل فأبو عثمان س��عيد 

احلشاني وأما املرأة فسمدونة؛ ما الفضيل بن عياض بأفضل منهما43.

3- أبو احلس��ني على بن أحمد بن زكري��ا بن اخلطيب املعروف بابن زكرون 
الطرابلس��ي املتوفى س��نة 370ه�. كان فقيهاً محدثاً ناسكاً زاهداً، انتفع 

ب��ه أهل طرابلس في الفقه واحلديث والنس��ك والرقائق، وقد صحب جماعة 

من النس��اك. له تآليف كثيرة في الفقه والشروط والفرائض. أقام خمسني 

س��نة لم يحلف باهلل ال صدقاً وال كذباً وكان يس��كن مبس��جد اجملاز مبدينة 

40- املرجع والصفحة
41- األزهار الرياضية 244/2

42- نفحات النسرين ص 79-81 واملنهل العذب 102/1 وانظر ما سبق ص 107.
43- نفحات النسرين ص 81.
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طرابلس44.

4- أب��و نزار خط��اب البرقي املتوفى س��نة 373ه�. كان��ت تغلب عليه 
النزع��ة الصوفي��ة ولذا صاح��ب العارفني من أه��ل زمانه واخ��ذ عنهم كان 

يس��كن اجلامع الذي بخارج املدينة من جهة ش��رقيها في البحر وله كرامات 

خارقة وحوادث تدل على جال قدره45.

5- أب��و جعف��ر أحمد بن أبي عبد اهلل محمد ب��ن خالد بن عبد الرحمن 
املتوفى س��نة 376ه�. من فقهاء الش��يعة، وأصله من الكوفة ثم سافر به 

جدةه إلى برقة وهو ولد ونش��أ وعاش بها إلى ان توفي. وقد ورد له في »هدية 

العارفني« عش��رات من الكتب التي ألفها ونختار من بينها ما يأتي: اختاف 

احلدي��ث - بنات النبي وازواجه - تفس��ير األحاديث واألح��كام - ثواب القرآن - 

طبقات الرجال - مغازي النبي - مكارم األخاق. هذا إلى جانب مجموعة من 

الرسائل اللغوية واألدبية وديوان شعر له46.

6- أبو عبد اهلل محمد بن حسن الزويلي السرتي املتوفى سنة 383ه�. 
رح��ل إل��ى كل من املش��رق واملغرب للدراس��ة وكان من أهل العل��م والقرآن 

والفرائ��ض. وقد كان يجلس في مؤخر اجلامع ويجتمع إليه الناس ويفتي في 

املسائل. وتوفي وله من العمر 85 سنة47.

7- أب��و جعفر أحمد بن خل��ف األجدابي املتوفى س��نة 381ه�. كان ذا 
فق��ه بارع، وجدل، وأدب، وكرم نفس، وطاق��ة وجه، وجميل خائق محببا في 

الناس مع تهذيب48.

8- محمد بن احلس��ن بن أبي الدسبي )أو الدبس��ي( الطرابلسي. كان 
موجوداً ع��ام 369ه�. قال عنه ابن حجر: من طرابل��س الغرب. كان قاضيها 

44- الزاوي : أعام ص 205 ، واملنهل العذب 53/2 ، 69 وفي التيجاني : اخلصيب يدل اخلطيب 
ص 251

45- نفحات النسرين ص 78 ، 79
46- هدية العارفني إلس��ماعيل باش��ا البغدادي ، مقتبس في : ليبيا في كتب التاريخ والسير 

ص 315
47- املنهل العذب 104/1

48- املرجع 108/1

فاس��تدعاه الوزير يعقوب ب��ن كلس فأمره بالنظر في األح��كام وفوض إليه 

قضاء دمياط وبلبيس والفرما وغيرها49.

9- أبو عبد اهلل محمد بن يحي األجدابي املتوفي في أواخر القرن الرابع. 
ح��دث محمد بن هنتون ق��ال: مضيت إل��ى احلج فم��ررت بأجدابية، فلقيت 

األجدابي هذا، وكان من أصحاب أبي إس��حاق بن س��فيان الفقيه، وكان ذلك 

سنة 382ه�50.

10- أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي املتوفي سنة 402 ه�. كان من أئمة 
املالكية باملغرب، وأملي بطرابلس كتابه في شرح املوطأ املسمى »بالنامي«. 

وله كذلك »الواعي« في الفقه، و»النصيحة« في شرح البخاري، و»اإليضاح 

في الرد على القدرية51 «، وغير ذلك. ومن كتبه التي وصلتنا كتاب »األموال« 

في أح��كام اموال الغنائ��م واألراضي التي يتغلب عليها املس��لمون، ويوجد 

باألس��كوريال نس��خة مخطوطة منه كتبت س��نة 677ه� بخط أندلسي 

واضح، وعنها صورت نس��خة معهد اخملطوطات بالقاه��رة. وتقع اخملطوطة 

ف��ي 55 ورقة52. كذلك وصلنا كتابه »النامي« وتوجد منه نس��خة مبكتبة 

القرويني بفاس، وكتابه »األس��ئلة واألجوبة« في الفقه. وتوجد منه نسخة 

باملكتبة الزيتونية بتونس53. 

11- أبو احلسن علي بن محمد بن املنمر الطرابلسي54، قال عنه التجاني: 
»الشيخ الفقيه الفرضي املشهور بفضله وعلمه ورياسته«55. كان مياده 
بطرابلس سنة 348، ولقي الشيوخ وقرأ عليهم. ثم ارحتل إلى مكة 389... 

فزج بنفسه في حلقات أهل الفكر واألدب ورواة الشعر، ولقي الشاعر األديب 

أحم��د بن زريق البغدادي.. وقدميا قيل: من قرأ ألبي عمرو، وحفظ قصيدة ابن 

49- نفحات النسرين ص 98 واعام ليبيا ص 270
50- املنهل العذب 97/2 واعام ليبيا ص 306 ، 307

51- في نفحات النسرين : في الرد على الفكرية ، والتصويت من الديباج املذهب
52- الديباج املذهب ص 35 ونفحات النسرين ص 70 وفهرس معهد احياء اخملطوطات – فقه 

مالكي.
53- فؤاد سزكني : Geschichte ص 482.

54- له ترجمة وافية في املصراتي : أعام من طرابلس ص 29-19.
55- الرحلة ص 265.
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زريق فقد اس��تكمل الظرف56. ثم عاد إلى طرابلس، فلم يزل بها حتى سنة 

430، ث��م خ��رج منها حملنة جرت عليه فتوجه إلى موض��ع يعرف بغنيمة أو 
غامنية، قرية من قرى مس��اتة سكن بها إلى ان مات هناك سنة 432. وكان 

قبره معروفا حتى عصر التجاني. 

وهو أول من أظهر السنة بطرابلس بعد الوقعة الشهيرة املعروفة بوقعة 

املش��ارقة سنة 407، التي قتل فيها من الشيعة وأتباعهم خلق كثير. وأمر 

بقطع »حي على خير العمل« من االذان، وأذن في ذلك اليوم أذان أهل السنة 

بنفسه. وهو أول من أقام بطرابلس صاة القيام، وقد كان رسمها امنحى من 

افريقي��ة على يد الفاطميني. وهو أول من أطلق للناس صاة الضحى جهاراً، 

ولم يكن أحد مدة الفاطميني يصليها اال مستخفيا57ً.

 وق��د أوذي أبو احلس��ن آخر أيامه الش��تراكه في خافات سياس��ية بني 
بني خزرون، وكان مصيره النفي من البلد واس��تباحة جميع أماكه وتعذيب 

الكثير من أقاربه.

 له تأليف في احلساب واألزمنة، سوى كتابه املشهور الذي يعرف باسم 
»الكافي في الفرائض«58 والذي يعد عمدة في فنه ومرجعاً في بابه59.

أما علماء األباضية في هذا القرن فمن أشهرهم:

12-أبو يحي س��ليمان بن ماط��وس، وهو من علم��اء النصف األول من 
هذا القرن، وكانت مدرس��ته من أعظم املدارس التي نشرت العلم في جميع 

الربوع، وورد إليها الطاب من كل مكان60. 

13- أب��و هارون موس��ى ب��ن يون��س اجلامل��ي. درس على أبي القاس��م 
56- املرجع والصفحة وأعام من طرابلس ص 21.

57- التجاني ص 265 ، 266
58- املرجع ص 265 ، ونفحات النسرين ص 90-88

59- -   يقول االستاذ املصراتي : إنه في القرن الثامن الهجري عندما أجتاز على طرابلس من 
الغرب الفقيه ابو محمد عبد اهلل بن عبد الكرمي الغماري قاصدا املش��رق س��نة 754ه� درس 
عليه الطاب بطرابلس كتاب الكافي هذا واستنتج من وجود هذا الكتاب حتى القرن السابع 
وما بعده وقراءة علماء املغرب له قراءة درس أنه كتاب ذو قيمة كبيرة وأن تامذة ابن املنمر كانوا 

شديدي احلرص على بقاء كتبه وحفظها من الضياع )أعام من طرابلس ص 28(
60- معمر 157/1

البغط��وري، وبرع في األص��ول واملنطق والرياضيات، واهت��م مبثل ما اهتم به 

صديقه ابن ماطوس من نشر العلم، وأسس مدرسة عظيمة. وكان أبو هارون 

يجمع األموال لإلنفاق على مدرسته واستضافة أبناء السبيل، والصرف على 

األقسام الداخلية61.

14- أب��و عبيدة البغطوري نس��بة إلى بغطورة من قرى نفوس��ة. وكان 
م��ن أواخر علماء القرن الرابع الهج��ري. كان عاملاً متفنناً اخذ العلم عن أبي 

عبد اهلل محمد بن جلداس��ن الالوتي، ونال ش��هرة كبيرة. وكان أعلم أهل 

زمانه62. 

15- أب��و محمد محمد خصيب بن إبراهيم، نش��أ في »متصمص« من 
قرى نفوس��ة، وكان من أكابر علماء قرنه. وفي مدرس��ته درست أم ماطوس 

أول فتاة أباضية تشترك في مدرسة للفتيان63.  

16- وارسفاس��ان بن مهدي، وهو إمام اب��ن إمام ألن أباه كان من كبراء 
العلماء. وملا توفي أبوه ركب بغلته وأتى شروس فسأله بعضهم عن مسألة 

فلم يحسنها، فقال له آخر: لو سألت بغلة أبيك أجابتك عنها. فأنكرت ذلك 

نفس��ه، ودخل »قصرولم« وفيها خزانة نفوس��ة، فمكث فيها اثنتى عشرة 

س��نة يدرس العلم. ثم مكث في داره يدرس ديوان أبيه، وال يرى خارجا اال إلى 

حاجة اإلنس��ان. وقد امتحنه العلماء بكثرة األسئلة في املشكات وغيرها، 

فما وجدوا عنده خطأ، فأخذ عنه بشر كثير64. 

17- أبو نصر زار بن يونس التيفس��تي نس��بة إلى تيفس��ت موضع في 
جبل نفوسة. وهو من علماء النصف األول من القرن الرابع. وكان من فحول 

العلم��اء كثي��ر العبادة. وحني حضرت��ه الوفاة أخذ يبكي. قي��ل: ما يبكيك؟ 

فقال: خوفاً من الفتيا. قلت دار من دور نفوسة لم تدخلها فتواي65.

18- أبو خزر النفوسي. قال عنه الشماخي: كان أبو متيم يعظم شأنه 
61- معمر 161/1

62- قناطر اخليرات هامش 2 ص ص 147
63- قناطر اخليرات هامش 2 ص 90.

64- السير للشماخي ص 327
65- قناطر اخليرات هامش 1 ص 209
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ويقعده معه على س��ريره وغيره من الناس وقوف بني يديه. وقد خرج أبو خزر 

مع أبي متيم حني غادر القيروان لفتح مصر عام 362ه�. وسمع أهل مصر بأن 

أبا متيم أتاهم بعالم املغرب فاجتمع فقهاؤها على امتحانه وهابوه.. وملا ولّى 

أبو متيم ابنه فرط في حق الش��يخ.. فقدم معتزل��ي يطلب املناظرة فأفحم 

فقه��اء مصر فش��ق عليهم ذلك وش��كوا أمره إلى الس��لطان. فاستش��ار 

أصحاب��ه في أمر املعتزلي فقال له ذو الس��ن: عليك بأب��ي خزر عالم املغرب 

الذي قدم به أبوك يكفيكه، فأرسل إلى أبي خزر كي يخرج لناظرة املعتزلي.. 

فخرج وناظره فغلبه66.

القرن اخلامس: 

أم��ا علم��اء القرن اخلام��س فقليلون اذا قيس��وا بعلماء الق��رن الرابع أو 

الثالث، ومنهم:

1- مالك بن س��عيد بن مالك القرافي. ولى القضاء بطرابلس، ثم وليه 
مبصر س��نة 398 من قبل احلاكم بأم��ر اهلل الفاطمي. وضرب احلاكم عنقه 

س��نة 450 ألن��ه أمره أن يكتب بس��ب الصحابة على أبواب املس��اجد فأبى 

وكت��ب »لقد تاب اهلل على النب��ي واملهاجرين67 ...« وق��د كان محموداً في 

واليته، عفيفا في أموال الناس اليخاف في اهلل لومة الئم68. 

2- عم��ر )أو محم��د( بن عبد العزيز بن عبيد بن يوس��ف الطرابلس��ي 
املتوفى ببغداد سنة 510. وصفه النائب بقوله: »الفقيه األديب«. وقال عنه 

ياقوت احلموي إنه لقي السلفي وأثنى عليه وإنه القائل في كتب الغزالي:

أحسن اهلل خاصه هذب املَْذهب حبر 
ووجي��ز وخاص��ه69  ببسيط ووسيط  

66- السير للشماخي ص 356-354
67- في نفحات النسرين :« واجملاهدين« وهو خطأ

68- نفحات النسرين ص 71.
69- نفحات النس��رين ص 76 ، ومعجم البلدان مادة طرابلس وقد ورد في نفحات النس��رين 
اس��م ابو القاسم حامت بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي وترجم له في صفحات 78-76 
وقد أس��قطته ألنه من طرابلس الش��ام ال من طرابلس الغرب كما ذكر ابن فرحون في الديباج 

املذهب )ص109(

ومن علماء األباضيني في هذا القرن:

أبو العباس أحمد بن أبي عبد اهلل بكر النفوسي مؤسس مجالس   -3
العزابة70. ألف كتبا كثيرة منها: أصول األراضني في س��تة أجزاء، والس��يرة 

ف��ي الدم��اء، واجلامع في الفروع ف��ي جزءين، وكتاب القس��مة وتبيني أفعال 

العباد في ثاثة أجزاء، وكتاب األلواح. ويقال انه صنف في آخر عمره تصنيفاً 

في خمسة وعشرين جزءاً وتركه في االلواح71. 

4- أب��و محمد عبد اهلل بن محم��د العاصمي اللواتي، وزير اإلمام أفلح، 
وكان أصله من برقة. وصفه الدرجين��ي بقوله: »جنيب النجباء، وإمام األدباء 

واملعتن��ى بحفظ األخبار، وتقييد س��ير األخيار. درس العل��وم زماناً، وصحب 

الش��يوخ ضروباً والواناً حتى غدا وافر البضاعة ف��ي كل الفنون«.. قرأ عليه 

جماعة م��ن التاميذ فنجبوا.. وقد كان مهتم��ا بجمع اخملطوطات وتتبعها 

حيثما وجدت. فقد روى أنه س��مع بوجود كتاب في تفسير القرآن من تأليف 

اإلمام عب��د الرحمن معروض للبيع في قلعة حماد فس��افر للحصول عليه 

وتنك��ر ف��ي زي تاجر. وملا وصلها جعل يس��أل عن الكت��اب برفق وتلطف في 

السر، ولكنه وجده قد بيع قبل قدومه72.

القرن السادس:

كذلك يقل علماء القرن السادس بشكل الفت للنظر فمنهم:

1- أبو احلس��ن على بن عبد اهلل بن مخلوف الطرابلس��ي املتوفى سنة 
70- -   العزاب��ة : هيئ��ة محدودة العدد متثل خيرة أهل البلد علما وصاحا وتقوم باإلش��راف 
الكامل على شئون املتمع األباضي من جميع النواحي وتختار من بينها شيخا يسمى »شيخ 
العزابة« يرأس الهيئة وهي مش��تقة من العزوب أو العزابة مبعنى العزلة أو التصوف والتهجد 
ويقص��د ويقص��د بها في هذا االس��تعمال : االنقطاع إل��ى خدمة املصلح��ة العامة ومقرها 
الرس��مي املسجد ولذا فلزام أن يكون في جانب من جوانب املسجد بيت خاص بالعزابة وتنشأ 
حل��ق العزبة في كل بلد أو قرية وهناك مجلس أعلى للعزابة يش��رف على املس��تويات احمللية 
وميثل ش��يخ العزابة في اجملتمع األباضي سلطة اإلمام العادل ويقوم بجميع مهامه وقد ارتفع 

حكم العزابة من مواطن األباضية في ليبيا وتونس في القرن األخير )معمر 110-97/1(
71- -   اطفيش هامش رقم 1 ص 513 من دائرة املعارف – مادة بربر والس��ير للش��ماخي ص 

423 ، 424 وقد ذكره اطفيش باسم :ابو عبد اهلل محمد بن بكر
72- الدرجيني ورقة 195 ، ورسالة فيها تقييد كتب اصحابنا للشيخ ابو القاسم بن ابراهيم 

ورقة 207.
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522. كان له اهتمام بالتواريخ وألف تاريخاً لطرابلس. وكان فاضا في فنون 
شتى. أخذ عنه السلفي وسافر إلى احلج فأدركته املنية هناك73.

2- عب��د الرحم��ن بن مكي ب��ن عبد الرحم��ن الطرابلس��ي املغربي ثم 
اإلس��كندراني ول��د س��نة 570، واش��تغل بطل��ب العلم، وس��مع من جده 

الس��لفي الكبير ومن غيره، وانتهى إليه علو اإلسناد بالديار املصرية، وتوفي 

مبصر سنة 651ه�74. 

ومن علماء األباضية في هذا القرن وهم قليلون جداً:

3- أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي الذي وصفه الشماخي بأنه 
»بحر العل��م الزاخر«. فاق في علوم القرآن واحلديث والس��ن واآلثار والنظر 
واجلدل واملنطق والكام واألخبار والفروع واألحكام والفرائض واملواريث.. والزم 

داره س��بع سنني اليراه الزائر اال ناس��خاً، أو لألقام بارياً، أو للدراسة فاعاً، أو 

للحب��ر طابخاً، أو للدواوين مقاباً. من تآليفه كتاب: العدل في أصول الفقه 

في ثاثة أجزاء. وتفسير بعض آيات القرآن. وكتاب الترتيب، في علم احلديث. 

وتألي��ف ف��ي الفقه. وذك��ر اطفيش أنه ق��د ترجمت له مؤلف��ات إلى بعض 

اللغات األوربية. وتوفى عام 570ه�75.

4- أبو احلس��ن على بن يخلف التيمجاري النفوس��ي الذي كان مهتما 
بنش��ر اإلس��ام خارج حدوده. فقد رحل إل��ى مملكة مالي س��نة 575 وكان 

ملكها مشركاً فأخذ أبو احلسن يصف مللكها اإلسام حتى أقنعه به وآمن، 

ودعا أهله ومن حوله إلى الدخول في اإلس��ام، ودعا وزراءه وأهل املدينة ومن 

حولها، وأخذ أبو احلس��ن يعلمهم فرائض اإلس��ام والق��رآن ويفقههم في 

الدين76.

القرن السابع:

أما علماء القرن السابع فكثيرون ومنهم:

73- معجم البلدان - طرابلس
74- أعام ليبيا ص 160

75- الشماخي ص 443-445 وهامش رقم 1 ص 515 مادة بربر من دائرة املعارف اإلسامية
76- دبوز 352/3 ، 353 ومقدمة الوضع الطفيش ص 15

1- أب��و محم��د عبد الس��ام بن عبد الغالب املس��راتي املتوفي س��نة 
646ه�. اشتهر في الفقه وفروعه، والفلسفة اإلسامية، والتصوف النظري 
والعمل��ي. وعني بفن الق��راءات الس��بع، واحلديث كذلك. كما كان حس��ن 

الترتي��ل جيد التجويد. ومما تركه من مؤلف��ات »الوجيز« في الفقه املالكي، 

وعن هذا الكتاب نقل الش��يخ خليل77 في ش��رحه على ابن احلاجب. وخليل 

عند فقهاء املالكية يعتد بنقله. كما ألف »ش��رح أس��ماء اهلل احلس��نى«، 

و«الزهر األنيق في قصة يوسف الصديق«، بطريقة متزج التفسير بالتصوف 

واألدب بالعلم78.

2- عمران بن موسى بن معمر الهواري الطرابلسي املتوفى سنة 660ه�. 
كان إماماً عاملاً فقيهاً حافظاً للمذهب عارفاً باملسائل بصيرا باألحكام. أخذ 

عن أبي زكرياء البرقي وغيره وأخذ عنه أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم 

الطرابلس��ي وغيره ولي قضاء طرابلس واإلمامة واخلطابة بجامعها ثم نقل 

إلى حاضرة تونس وتولى قضاءها سنة 657 وتوفي بها وهو يتواله79.

4- أب��و محمد عبد اجمليد )أو عبد احلميد( بن أبي البركات بن أبي الدنيا 
الصدف��ي الطرابلس��ي املتوفى بتونس س��نة 684ه�. ولد بطرابلس س��نة 

606، ونشأ في بيت من البيوتات العريقة في طرابلس، ودرس في مساجدها 
ومدارس��ها كما يدرس االطفال في عصره، ثم قصد األزهر. ومن مصر ذهب 

إل��ى مكة ألداء فريض��ة احلج، ثم عاد إل��ى األزهر ثانية، وتتلمذ على أش��هر 

علمائ��ه. وأظه��ر ميا نح��و التصوف واحلدي��ث وأصول الفقه. ث��م عاد إلى 

املغرب ينش��ر علمه فذاع صيته. وما لب��ث ان عرضت عليه املناصب العالية 

في تونس؛ مثل قضاء اجلماع��ة، وقضاء األنكحة، واخلطابة باجلامع األعظم، 

فاعتاه��ا80. وهناك مزيد بيان عن هذه الش��خصية الفذة عند احلديث عن 

77- هو خليل بن اس��حاق بن موس��ى الفقيه املالكي املصري املتوفي س��نة 767 أو 749 أو 
769 أو 776 ولي اإلفتاء على مذهب مالك وألف اخملتصر في الفقه وشرحا جلامع األمهات البن 

احلاجب سماه التوضيح )الديباج املذهب 115/1 ، 116 ، واالعام 364/2(
78- املنهل العذب 158/1 ، 159 ، 160 وأعام ليبيا ص 173 واملصراتي : أعام من طرابلس 

ص 101 - 104
79- الزاوي : أعام ليبيا ص 240

80- ابن غلبون ص 227 ، واعام ليبيا ص 154 والتجاني ص 272 ، 273 وغيرها
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الشعراء الليبيني في الفصل التالي. 

4- الفقيه أبو احلس��ن بن موس��ى )أو أبو على احلس��ن بن موس��ى( بن 
معم��ر الهواري الطرابلس��ي املولود س��نة 609ه���. انتقل بعد ان اس��تنفد 

ما عند أس��اتذته بطرابلس - إلى مس��اجد تونس وحلق��ات املهدية، والتقى 

باساتذتها. والزم فقيه زمانه ابا زكرياء البرقي81. وستأتي له ترجمة اوفى بني 

الشعراء فيما بعد.

5- أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم بن عبد الس��ام بن عبد العزيز 
ب��ن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبيد املولود عام 639ه�. عرف باإلمام احلافظ؛ 

ألنه كان من الذين نالوا درجة احلفظ في فن احلديث، وما يتصل به من العلوم 

والفنون. كم��ا كان فارس ميدانه في علم الفق��ه وأصوله. وكان يحفظ آراء 

القروي��ني )جامع��ة القرويني حافظة مذه��ب اإلمام مال��ك( وينقلها بأمانة 

ودقة، ويعلق عليها، ويش��رحها، وينش��رها بني طابه في مس��اجد طرابلس. 

وق��د التقى به أثناء رحلته العامة التجاني، وس��جل إعجابه به، وأثنى عليه 

ثناء مس��تطاباً، وهو ثناء له قيمته؛ ألنه صادر من رجل غريب الميكن ان يتهم 

بالتحيز ل��ه. وهو ثناء من عالم تردد على كثير من حلقات العلم وقارن بينها 

وحك��م عليها. ومما قاله في ش��أنه: »القائم برس��م العلم ف��ي هذه البلدة 

)طرابل��س( ف��ي وقتنا هذا ش��يخنا اإلمام احلاف��ظ أبو فارس عب��د العزيز.. 
حضرت درس��ه مبس��جد مجاور لداره فرأيت رجا متضلعا م��ن العلم، ذاكراً 

ال يجاريه فيه أحد، وال تكاد مس��الة من مس��ائله تش��ذ عنه، حسن العبارة، 

مش��اركاً ف��ي علوم جمة، وله اعتن��اء بحفظ كام القروي��ني في املذهب من 

تعليل أو تفس��ير أو تفريق أو تخريج. واعتماده في األصول الدينية والفقهية 

على كام اإلمام أبي املعالي وكام الش��يخ أبي حام��د الغزالي.. وملا حضرت 

درس��ه وحتققت مكانته املكينة في العل��م احببت القراءة عليه مدة اقامتنا 

هنالك، وطلب مخدومنا ان يكون ذلك مبحضر منه فلم يكن بد من استدعاء 

الشيخ ملوضع س��كنانا فعقدنا مجلسا لذلك بالقصبة وفي مجلس األمير 

منه��ا وطلب احلضور بذلك اجمللس جماعة من أعيان الطلبة بالبلد فأذن لهم 

81- ابن غلبون ص 229 واعام ليبيا ص 22

ورأينا ان يكون املقروء حديث خير األنام82.

وقد أملى أبو فارس تلميذه التجاني قائمة بأس��ماء بعض أساتذته وهم: 

الفقي��ه القاضي أبو موس��ى عمران بن موس��ى بن معمر، واب��و محمد عبد 

الوه��اب الهنزون��ي والفقيه أبو محمد عب��د احلميد بن أبي الب��ركات بن أبي 

الدنيا، والفقيه أبو اجليش محمد بن إبراهيم األندلس��ي البس��طي، والفقيه 

أب��و محمد عبد اهلل بن عبد الكرمي الغم��اري، والفقيه أبو العباس األعجمي، 

والفقي��ه أبو محمد عبد اهلل بن إبراهيم القابس��ي. وكله��م جاء من خارج 

طرابل��س أما لتولي منصب القض��اء أو الجتيازها في طريقه إلى مكة أو إلى 

املش��رق أو إلى املغرب. وقد أغناه لقاؤه األس��اتذة الزائرين عن األس��فار للقاء 

األس��اتذة اكتفاء مبن مر على طرابلس من األعام. وعلى هؤالء األس��اتذة قرأ 

كتباً متنوع��ة مثل التفريغ البن اجلاب، واحملصول البن العربي، واملس��تصفى 

للغزالي، واإلرش��اد ألبي املعال��ي، والبرهان له أيضاً، واملذهب��ة البن املناصف، 

والكافي في الفرائض الب��ن املنمر، واملعالم الفقهية البن اخلطيب. باإلضافة 

إلى مؤلفات أساتذته انفسهم83. 

6- أب��و العب��اس أحمد ب��ن عبد الس��ام األموي التاجوري. لزم س��كنى 
طرابلس، وكان أحد العدول املصدرين بها العارفني بالتوثيق وعقد الش��روط. 

كم��ا كان حافظا لاداب والتواريخ حس��ن اخلط جدا. تعرف ب��ه التجاني في 

تون��س والزمه حني ذهب إلى طرابل��س مدة إقامته بها. وقد روى التجاني عنه 

االبيات التالية للفقيه احملدث أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن 

األبار في قضية أبي عبد الرحمن ملا نصب رأس��ه ورءوس من قتل معه بس��ور 

القصبة في تونس: 

قطف البنان ازاهر البستان وعصابة قطفت رؤوسهم الظبي 

للحق انصارا على البهتان غدروا وما شعروا بأن وراءهم  

كالليل غير بوارق األسنان فانظر إلى هاماتهم مسودة  

بيضاء كالشامات واخليان84  تبدو من السور املنيف بصفحة 

82- ص 255
83- التجاني 254-257 واملصراتي : أعام من طرابلس ص 89-73

84- التجاني ص 270 ، ونفحات النسرين ص 102
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  7- أبو إسحاق إبراهيم بن عبد السام بن عبد الغالب املسراتي املتوفي 
س��نة 704ه�. كان حلقة من حلقات االتصال الثقافي بني طرابلس واملغرب، 

واس��تفاد منه أه��ل تونس والقي��روان. امت��از مبعرفته لغري��ب اللغة وغريب 

احلديث وحس��ن التأويل إلى جانب فصاحته وطاقة لسانه مما أهله ألن يكون 

خطيب مس��جد القيروان، تلك املدين��ة املزدحمة برجال الفقه و الش��ريعة، 

واملمتلئة باملس��اجد واملدارس ودور العلم. ثم ترك القيروان لوش��ايات حيكت 

ضده، واس��تقر بتونس يفيد التاميذ، وينشر علمه على الطاب، ثم عاد إلى 

القيروان ألن األطباء نصحوه بذلك ملاءمة جوها لصحته. واس��تأنف نشاطه 

العلم��ي هناك إلى جانب متابعته للعاج. واس��تقر به املق��ام اخيرا بتونس 

وبها توفي85.

ومن بني العلماء األباضية في هذا القرن وهم قلة:

8- أبو موس��ى عيسى الطرميس��ي املتوفي سنة 720ه�. وقد ذكره أبو 
زكري��ا في الطبق��ة الرابعة عش��رة اى اعتبره من علماء النص��ف الثاني من 

القرن الس��ابع. أس��س مدرس��ته العظيمة التي خرجت عددا غير قليل من 

األع��ام. وق��د انقطع للتعليم فلم يش��غله مال وال ولد اذ ظ��ل طول حياته 

أعزب. وقد أوصى ان تكون مكتبته العامرة من بعده وقفا على طلبة نفوسة 

وعلمائها. وقد كان يش��جع تامي��ذه على التأليف وع��دم االكتفاء بالرواية. 

وكان من ثمرة جهوده مؤلفات الفيلس��وف اإلس��امي اجليطالي وابي ساكن 

عامر بن علي الشماخي اللذين درسا في مدرسته86.

9- أحمد بن سعيد الدرجيني. ولكونه من املشتغلني بالتاريخ فسنؤجل 
احلديث عنه إلى القسم اخلاص بأعام التاريخ اإلسامي.

القرن الثامن:

أما القرن الثامن فقد كان علماؤه قليلني ومنهم:

1- أبو موس��ى عمران بن موس��ى بن معمر الهواري املتوفي سنة 760. 

85- املنهل العذب 171/1 واملصراتي : أعام من طرابلس ص 108-105
86- معمر 106-103/3

كان عامل��اً فقهياً. أخذ عن ابن أبي الدنيا. تولى القضاء بطرابلس نيفا وثاثني 

س��نة، واش��تهر بالعدل في احكامه. وارس��ل إليه اخلليفة إبراهيم املنتصر 

احلفصي بتونس سنة 758 فذهب إليه وواله القضاء بها، وأقام نيفا وعشرين 

شهرا ثم توفي هناك87.

2- أب��و عب��د اهلل محم��د بن أحم��د الزليتن��ي املتوفي س��نة 808. قرأ 
عل��ى الش��يخ أبي عب��د اهلل محمد بن فندار ث��م ارحتل إلى تون��س فقرأ بها 

على ش��يخها اب��ن عرفة حتى م��ات. وكان عاملاً صاحلاً ناس��كاً ورعاً. قال في 

معال��م االمي��ان: واخترمته رحمه اهلل تعالى الوفاة، ول��و عاش كانت طريقته 

اإلمام��ة بجامع الزيتونة صاة وخطبة، ال يزاحمه أحد في ذلك. وكانت وفاته 

بتونس88.

3- الش��يخ يوس��ف بن علي اجلعراني املس��اتي قال عنه أحمد النائب: 
إمام في علوم القرآن ومقدم في علوم اللس��ان. ألف شرح القرطبية، وشرح 

األجرومي��ة، ونظمه��ا، وغير ذل��ك. كان موجودا ع��ام 820. ودف��ن بعد موته 

مبساتة بقرب القصبات89.

ولئ��ن كان هذا القرن ق��رن خمود وتأخر هنا اذ لم ينت��ج اعاماً، فقد كان 

ق��رن ازدهار وتقدم في جبل نفوس��ة، اذ انتج علمني كبيرين هما الش��ماخي 

واجليطال��ي، وهم��ا فخر نفوس��ة وم��ن أخصب املؤلف��ني من ابنائه��ا. وتعد 

مؤلفاتهما مفخرة لألمة اإلسامية بأسرها كما سنرى اآلن.

4- أبو س��اكن عامر بن علي بن عامر الش��ماخي املتوفي س��نة 792ه� 
وهو ش��يخ كبير. أقام مبتيون 13 عاما يقرىء العل��وم، ثم حتول إلى يفرن عام 

756 وأقام باملس��جد الكبير إلى أن مات. وأخذ عنه بش��ر كثير. وألف ديوانه 
في عشر الثاثني ولم يكمله ألمر عرض له. فالكتاب األول في الصاة، )سفر 

مس��تقل(، والثاني ف��ي الزكاة والصوم واحلج والنذور واالميان واحلقوق )س��فر 

ضخم(، والثالث في البيوع والقس��مة والرهن )س��فر مستقل(، والرابع في 

87- ابن غلبون ص 227 وأعام ليبيا ص 28
88- املنهل العذب 174/1 ، وأعام ليبيا ص 264

89- املنهل العذب 190/1 واعام ليبيا ص 363 ، 364
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الوصايا والهبات. ثم امتنع من تكميل الفقه. قال الش��ماخي: وهذا التأليف 

ما أظن الف في املذهب مثله جمعاً وتعلياً واختصاراً غير مخل وتطويا غير 

مم��ل. وهو اعتماد أهل املغ��رب في وقتنا وخصوصاً نفوس��ة. وبعده ديوان أبي 

زكريا يحي بن اخلير، وبعدهما ديوان األشياخ. واذا أطلق الشيخ في زماننا فهو 

املعني. وقد ذكر له األستاذ معمر وغيره كتابا اسمه »اإليضاح«، فا أدرى أهو 

الكتاب السابق ذكره ام غيره، وإن كنت أرجح أنه غيره90.

5- أبو طاهر إس��ماعيل بن موس��ى اجليطالي النفوس��ي، نس��بته إلى 
»جيطال« مدينة فس��يحة في جبل نفوس��ة تقع بني » أمس��ني« و »إينر« 
عل��ى ربوتني متقابلتني حتيط بها من جميع اجلهات غابات كثيفة من ش��جر 

التني والزيتون. وال نعرف بالتحديد تاريخ مولده، ولكن الش��ماخي يحدد وقت 

وفاته بسنة 750ه�، في جزيرة جربة بتونس.

 أخذ العلم عن العالم الكبير أبي موس��ى عيس��ى الطرميسي وغيره، 
وكان الطرميس��ي من األئمة األعام في جبل نفوس��ة، وهو صاحب املدرسة 

العظيمة التي خرجت عددا غير قليل من األفذاذ.

 وأمض��ى اجليطال��ي حياته األولى متنقا بني مدن اجلبل مدرس��ا ومربيا 
وداعي��ا ومذك��را على عادة علمائها، وقصد طرابلس ف��ي بعض أمره فلم يقر 

بها حتى أودعه حاكمها الس��جن وذلك بس��بب حس��د فقه��اء طرابلس له 

وافترائهم عليه لدى احلاكم. ومن س��جنه الذي بقي فيه مدة أنشد قصيدة 

مدح به��ا ابن مكي صاحب قابس وكانت جزيرة جربة حتت يده فتش��فع فيه 

عن��د صاحب طرابلس فأطلقه. ويقال كذل��ك انه بذل ماال لصاحب طرابلس 

حتى عفا عنه. وبعد إطاقه كتب رسالة إلى ابن مكي يعتذر فيها عن مدحه 

الذي ال يستحقه، وذلك من حتفظه وورعه اال يكون قد كذب في شعره. وبعد 

إطاق س��راحه اجته إلى جربة ونزل اجلامع الكبير وتلقاه علماء جربة بأحسن 

لق��اء واجتمعت عليه الطلبة. وكان يق��رىء ويصنف في اجمللس الواحد. ومن 

كث��رة حفظه انه كان يقرأ ويحفظ كتاب العدل )في 3 اجزاء ( ويدرس جمل 

90- الش��ماخي ص 559 ، 560 ومعم��ر 114/3-117 وانظر فه��رس مخطوطات دار الكتب 
املصرية لفؤاد سيد »إيضاح أدلة الفقه«

الزجاجي في النحو ومقامات احلريري وكتاب الدعائم واألش��عار الس��تة وغير 

ذلك مما يكثر. وترك اجليطالي وراءه كتباً كثيرة في الدراسات اإلسامية منها: 

كت��اب احلج واملناس��ك كتاب ف��ي الفرائض قواعد اإلس��ام – قناطر اخليرات 

– ش��رح النونية في أصول الدين للش��يخ أبي نصر فتح بن نوح امللوش��ائي 
ومطلعها:

سام على اإلخوان في كل موطن....  

م��ا جم��ع من أجوب��ة األئمة )ف��ي 3 اجزاء( – م��ا جمع من الرس��ائل – 

مجموعة قصائد هي إلى معاني الفلس��فة أقرب منها إلى أغراض الش��عر. 

وقد لقبه األس��تاذ معمر بفيلسوف اإلس��ام وعلل ذلك بأنه قد ترك مكتبة 

عامرة ال تقل عما تركه أبو حامد الغزالي.

وق��د طبع كتاب��ه قناطر اخلي��رات باملطبعة البارونية بإش��راف الش��يخ 

محمد يوس��ف الباروني س��نة 1307ه� في ثاثة أجزاء. ويقوم اآلن األس��تاذ 

عمرو خليف��ة النامي بإعادة طبعه. وقد أصدر منه اجلزء األول عام 1385ه�-

1965م.

وتوجد بدار الكتب املصرية مخطوطة لكتاب »الفرائض« برقم 22297ب، 

كما توجد بها نس��خة مخطوطة من اختصار قواعد اإلسام تأليف محمد 

بن يوسف ابن عيسى اطفيش ورقمها 20901 ب، ومخطوطة حلاشية شرح 

قواعد اإلسام ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن أبي ستة القصبي . 

القرن التاسع: 

أما القرن التاسع فقد توج بعلماء أعام على رأسهم:

1- الش��يخ أحمد بن محمد بن عيس��ى البرنس��ي91 الفاس��ي املعروف 
بزروق، وهو لقب جلده انتقل إلى فروعه. وقد ذكر زروق انه ينتسب من جهة ام 

جده إلى املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ولكنه لم يحقق ذلك.

ول��د زروق في 18 محرم وقيل 28 من عام 846ه�، مبصراتة ونش��أ يتيما، 
91- نس��بة إل��ى قبيلة البرانس البربرية املش��هورة باملغرب وقد س��رى اليه ه��ذا اللقب من 

أجداده
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إذ مات��ت أمه ثالث ي��وم من والدته، وأبوه خامس ي��وم، فكفلته جدته، وحفظ 

القرآن، ثم تعلم اخلرازة. واشتغل بالعلم في السادسة عشرة من عمره فقرأ 

الرس��الة على أبي عبد اهلل الفخار وغيره. وكما درس في ليبيا درس خارجها؛ 

فقد س��افر إل��ى تونس واخذ من كبار علمائها، ث��م نالته محنة فارحتل عنها 

إل��ى مص��ر ودرس باألزهر وحضر على أس��اتذته. أخذ التص��وف عن أحمد بن 

عقبة اليمني والقراءات عن الزرهوني والقوري بقراءة نافع. ومن أساتذته عبد 

الرحمن الثعالبي وحلولو والسخاوي والدميي وغيرهم. ومن تامذته الشهاب 

القسطاني والشمس اللقاني واحلطاب الكبير.

 وكان الزروق زاهدا فاضا منقطعا إلى اهلل س��بحانه وتعالى وله بركات 
ظاهرة وكرامات باهرة في احلياة وبعد املمات، وكثير من مؤلفاته ورسائله في 

التصوف. وعاش الزروق 54 سنة حافلة بالعلم اذ توفي عام 899 في مصراتة، 

مدينة من مدن طرابلس ودفن بها، وكان قد اس��توطنها، وانخرط في س��لك 

أهلها وتزوج منهم. 

من مؤلفاته – وهي كثيرة – ش��رحان لرس��الة ابن أبي زيد في الفقه – 

شرح اإلرشاد في الفقه – شرح مواضع من مختصر خليل – شرح القرطبية 

– ستة عشر شرحا على احلكم البن عطاء – كتاب احلوادث والبدع – القواعد 
في أصول الطريقة – ش��رح حزب البحر – ش��رح األس��ماء احلسنى – شرح 

العقيدة القدسية للغزالي – رسائل في املواعظ واحلكم واللطائف – تعليق 

على البخاري.

وتوجد من بعض مؤلفات الزروق نسخ في كثير من مكتبات العالم وقلما 

تخلو مكتبة مش��هورة من بعض كتبه ورس��ائله اخملطوطة، أو من الش��روح 

والتعليق��ات والتلخيصات على بعضها. ومما يوجد له في دار الكتب املصرية: 

أص��ول الطريقة الش��اذلية، ويحمل رق��م 22724 ب، والفوائد اللطيفة في 

ش��رح ألفاظ الوظيفة ويحمل رق��م 22988 ب ورق��م 23322 ب، واختصار 

خواص أس��ماء اهلل احلسنى له قام به محمد بن محمد بن أحمد بن املرزنات 

ورقمه 21580 ب، وخواص نظم الدمياطية ألس��ماء اهلل احلس��نى، ورقمها 

20534 ب، وش��رح ح��زب البحر، ورقمه 21580 ب، وش��رح عقيدة الغزالي، 

ورقمه 20112 ب. كما طبع شرحه حلكم ابن عطاء اهلل أكثر من مرة92. 

2- خلف اهلل بن سعيد الطرابلسي، مات في األربعينات من هذا القرن. 
ذكره العامة الس��خاوي في الضوء الامع ألهل القرن التاسع، وذكر أنه مات 

سنة بضع واربعني وثمامنائة93. 

3- على بن عبد احلميد العوسجي املولود سنة 775 تقريبا واملتوفى عام 
925 عن 150 سنة. وصفه الزاوي بقوله »الشيخ الوقور العالم السالك«. 
كان يحفظ القرآن بالروايات الس��بع، ويعلم أبناء املس��لمني، ولذلك اش��تهر 

باس��م »مؤدب الصبيان«. كان مش��اركا في علوم كثيرة، وأخذ عن والده 12 

علما. بني مس��جده في حيات��ه وحني مات دفن بداره املتصلة مبس��جده من 

الناحية القبلية94. 

4- أحم��د ب��ن عبد الرحمن بن موس��ى ب��ن عبد احل��ق الزليطني حلولو 
الوامح الفقيه األصولي. ولد ببلدة زليطن، ورحل إلى تونس في طلب العلم، 

وأخ��ذ عن اإلم��ام البرزلي وغي��ره، وأخذ عنه الش��يخ أحم��د زروق، وأحمد بن 

ح��امت وغيرهما. ثم رجع إل��ى طرابلس وتولى القضاء بها ث��م عزل عنه ورجع 

إلى تونس وأس��ندت إليه فيها مش��يخة املدارس. وهو أح��د األئمة املكثرين 

من التأليف؛ فمن مؤلفاته: ش��رح جمع اجلوامع، والتنقيح، واشارات الباجي، 

وعقيدة الرس��الة. وله ش��رحان على خليل احدهما كبير في ست مجلدات 

واآلخ��ر صغير في مجلدتني. وله ش��رح مختص��ر فتاوى البرزل��ي، كما أن له 

ش��رحني على أصول الس��بكي. قال عنه تلميذه ابن حامت: كان موجودا سنة 

895، وال تنقص سنه عن 80 سنة. 

وتوج��د ب��دار الكت��ب املصرية نس��خة مخطوط��ة من مختص��ر فتاوى 

البرزل��ي، له برقم 20110 ب ونس��خة اخرى مبعهد اخملطوطات التابع جلامعة 

الدول العربية برقم 29 فقه مالكي. كما توجد نس��خة مبكتبة وقف النائب 

92- ابن غلبون ص 222-24 والزاوي : أعام ليبيا ص 65-67 وفهرس مخطوطات دار الكتب 
عمل فؤاد سيد

93- املنهل العذب 97/2 والزاوي : أعام ص 102
94- الزاوي : أعام ص 208
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بطرابلس من كتابه »مسائل منتخبة من كتاب البرزلي«95.

5-  مس��اعد ب��ن حامد بن مس��اعد املصراتي املتوفى س��نة 780. احد 
فض��اء مصراتة، كان له اش��تغال بالعربية واملنطق وبع��ض األصول، وكانت 

اغلب إقامته مبصر، وتوفي بالهند96.

أما علماء األباضية فلم أعثر على أحد منهم يس��تحق التنويه باس��مه 

سوى:

6-  أب��و العباس بدر الدين أحمد بن س��عيد بن عبد الواحد الش��ماخي 
اليفرني املتوفى س��نة 90897 أو 928 98. س��افر إلى تون��س طلبا للعلم ثم 

عاد إلى مسقط رأسه. من أشهر كتبه: مقدمة في أصول الفقه، وشرحها. 

وقد اختص��ر املقدمة من كتاب العدل واإلنصاف لش��مس الدين أبي يعقوب 

الوارجاني، فكانت أجمل وانقى منت في أصول الفقه. كما أن له حاشية على 

مقدمة التوحيد. ويبدو أن للشماخي مؤلفات أخرى في الفروع الفقهية بيد 

أمنا لم تصل إلينا، بل لعبت بها أيدي التاشي وعبثت بها عوادي الزمان. ويدل 

على ذلك ما ذكره أبو إسحاق اطفيش من أنه سمع بكتاب للشماخي اسمه 

»إعراب مشكل الدعائم«، وبكتاب آخر له يعد شرحا على منت الديانات. كما 
اشار الشماخي أثناء شرحه ملقدمة األصول إلى كتاب آخر اسمه »شرح مرج 

البحرين« لش��مس الدين أبي يعقوب. فقد قال حني الكام على اسم اجلالة 

واشتقاقه: » قد بسطنا ذلك في شرح البحرين فلينظره الراغب«99. 

7- أبو يوس��ف يعقوب بن أحمد بن موسى ولشهرته بالنحو ستأتي له 
ترجمة في فصل الدراسات اللغوية.

القرن العاشر:

95- أع��ام ليبيا لل��زاوي ص 37 ، 38 وفه��رس مخطوطات دار الكت��ب وفهرس مخطوطات 
جامعة الدول العربية معهد اخملطوطات وفهرس كتب وقف النائب

96- أعام ليبيا ص 337
97- ذكر هذا على صفحة العنوان من كتاب السير للشماخي

98- ذكر هذا الباروني في األزهار الرياضية 13/2
99- معمر 125/3 ، 126

أمت��أل الق��رن العاش��ر – بخاف س��ابقه – بعدد ال بأس به م��ن العلماء 

األعام منهم:

1- محمد بن محمد عبد الرحمن احلطاب )الصغير( املتوفى سنة 954ه� 
أصل أسرته من األندلس، ولكن آباءه وأجداده استوطنوا طرابلس وأقاموا بها. 

وقد اشتهر في الفقه خاصة والف فيه. وإنه وإن كان باحثو الفقه املالكي في 

العصور املتأخرة يعتمدون اعتمادا كليا على كتاب الشيخ خليل، فإن الشيخ 

احلطاب عندما قرأه الحظ فيه بعض هنات وأخطاء، فألف كتابا يستدرك فيه 

على خليل وشراح خليل. وكتب كذلك رسالة »االلتزامات«، وهو إلزام الرجل 

نفسه مبعروف، وهو بحث دقيق يحتاج إليه أهل اإلفتاء. وسافر احلطاب للحج 

فظهر هناك علمه وفضله فتولى رئاسة املذهب املالكي باحلجاز. والى جانب 

ش��هرة احلطاب في الفقه ألف في التفس��ير فكتب حاشية على البيضاوي، 

ثم ش��رع في تفس��ير القرآن كله، ولكنه لم يتمه ووقف عند سورة األعراف. 

وترك كذلك أثرا في فن القراءة والتجويد، كما ش��ارك في فلس��فة الفقه أو 

أصوله بش��رح كتاب إمام احلرمني »قرة العني«. وش��ارك كذلك في التصوف، 

وف��ي مصطلح احلديث100. والى جانب تبحره في علوم الش��رع كان بحرا في 

علوم اللغة والنحو كما سنفصله في موضعه. 

2- والده محمد بن عبد الرحمن احلطاب )الكبير( املتوفى سنة 945ه�. 
ولد بطرابلس عام 861ه� ونش��أ بها وحفظ القرآن، ثم حتول إلى مكة ومنها 

إل��ى القاهرة ثم عاد إلى مكة وجاور باملدينة النبوية، وقرأ العربية والفقه، ثم 

جلس إلقرائهما. وكانت وفاته بتاجورة ودفن بزاويته املوجودة هناك101. 

3- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد املغربي الطرابلسي التاجوري املتوفي 
س��نة 960ه�. قال في كفاية احملت��اج: عامة الزمان في عل��م امليقات. رحل 

إل��ى األزهر وأخذ الفقه عن األخوين ش��مس الدين اللقان��ي، والناصر اللقاني 

وغيرهما. وأخذ عنه القرافي وقال فيه: ش��يخنا العالم الناس��ك. أقام مبكة 

زمنا وكان زوارها يقصدونه ليدعو لهم. ألف رس��الة في علم امليقات سماها 

100- املنهل العذب 207/1 واملصراتي : أعام من طرابلس ص 109 - 113
101- الزاوي : أعام ص 311-309
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»الدرر املنتثرات على ربع املقنطرات« منها نسخة في مكتبة شيخ اإلسام 
باملدينة املنورة مخطوطة بخط نس��خ جمي��ل وتقع في 19 ورقة من القطع 

املتوسط. وله رسالة اخرى في علم امليقات أيضاً في معرفة الفصول األربعة 

وأوقات الص��اة وأجزاء الليل وجهة الكعبة املش��رفة منها نس��خة مبكتبة 

ش��يخ اإلس��ام باملدينة املنورة مخطوطة بخط نس��خ جميل، وتقع في 20 

ورقة من القطع املتوسط. وتوجد بدار الكتب املصرية نسخة من مخطوطة 

بعنوان »رس��الة ف��ي معرفة وضع بيت اإلبرة على اجله��ات األربع«  للتاجوري 

برقم 3989 ك، ولعلها نفس الرسالة السابقة102. 

4- أب��و عب��د اهلل محمد بن علي اخلروبي املتوفي س��نة 963ه� باجلزائر. 
ولد بضاحية قرقارش على بع��د ثاثة كيلومترات من مدينة طرابلس الغرب، 

م��ن بيت ثوارث أهله العلم والتصوف. ونش��أ في اج��واء تدفعه إلى تصفية 

روحه ومحاس��بة نفسه حس��ابا دقيقا. وكان والده على اخلروبي من أصدقاء 

أس��اتذة التصوف وفقهاء الباد، ويتمتع في قل��وب العامة باالحترام والوقار، 

وف��ي قلوب اخلاص��ة باإلجال واإلكبار. وكان والده من أخص أصدقاء الش��يخ 

أحم��د الزروق الذي أحدث في عصره ازدهارا في املدرس��ة الصوفية والطريقة 

والطريقة الشاذلية ومدارسة فقه اإلمام مالك وأصحابه.

 وكان��ت أم��ه بعد وفاة أبيه تقرأ له وإلخوته ش��يئا م��ن املدائح النبوية 
والتراتيل الصوفية فتبعث في أطفالها نش��وة دينية روحية. وكانت املدرسة 

األولى التي صقلت نفس��ية محمد اخلروبي هي والدته، ثم مشاهدة مجالس 

والده، ثم دراس��ة أحمد ال��زروق. كذلك عني بتربية محم��د اخلروبي ابن عمة 

أمه املس��مى »محمد متام« فدرس عليه مس��الك الطريق، وأخذ عنه حكم 

ابن عطاء اهلل الس��كندري. وكان محمد متام شاذليا زروقيا. وبعد ذلك انتقل 

اخلروبي إلى مجل��س »عبد الرحمن احلطاب الرعين��ي« )احلطاب الكبير رقم 

2 السابق ذكره(، وكان أس��تاذا يعلم طابه التواضع عمليا، وخدمة العامة 
ومصال��ح اجلماهير. وكان احلطاب س��لفيا في كل احوال��ه وأموره. ثم انتقل 

إلى درس »قاس��م القاع« ال��ذي دفعه للتصوف العملي بع��د ان درس معه 

102- اعام ليبيا ص 159 ، 160 وفهرس اخملطوطات بدار الكتب املصرية عمل فؤاد سيد

س��يرة عمر بن احلطاب، ورسالة في دفعه للتصوف العملي بعد أن درس معه 

س��يرة عمر بن اخلطاب، ورس��الة ف��ي التصوف كتبها »يوس��ف العجمي«، 

وديوان س��لطان العاش��قني عمر بن الفارض ونتيجة لذل��ك زهد اخلروبي في 

احلياة املادية الصرفة، وباع غالي ثيابه، ووزع ثمنها على الفقراء، وارتدى ابسط 

الثياب.

 وقد س��اهم اخلروبي في التأليف فكتب »مزيل اللبس عن آداب وأس��رار 
القواع��د اخلمس«، وكتب ش��رحا على الصاة املشيش��ية؛ وهي من أوراد ابن 

مشيش املش��هور، وش��رحا حلكم ابن عطاء اهلل. وله تفسير يقع في ثماني 

مجلدات توجد منه نس��خة مخطوطة بدار الكتب املصرية واس��مه » رياض 

األزهار وكنز األس��رار« بخط مغربي ورقمه��ا 364 طلعت. وقد أكلت األرضة 

النس��خة حتى لتب��دو محترقة، وأصبح من العس��ير قراءته��ا، كما ال ميكن 

إصاح الكثير منها. وحينم��ا ارحتل اخلروبي إلى اجلزائر وأقام بها احتل مكانة 

عظيمة في النفوس وأخذ عنه كثير من أهل املغرب األقصى واجلزائر103. 

5- إبراهيم بن علي بن عبد احلميد العوس��جي املولود س��نة 904 ببلدة 
احلرش��ا من قرى الزاوية. حفظ القرآن على وال��ده وهو صغير، ثم أصبح عاملاً 

فاضاً واعظاً. ولقي الشيخ عبد السام األسمر وتتلمذ له. توفي سنة 998 

ودفن ببلدة عوسجة اجلديدة بجامعه الذي ما يزال معروفا باسمه104. 

6- س��الم بن طاه��ر بن نفيس��ة األنصاري نس��باً األطرابلس��ي مولداً 
الزليطن��ى داراً ووف��اة. اخ��ذ العلم عن ش��مس الدين اللقان��ي وأخيه بزاوية 

ال��زروق مبصراتة، ثم رحل معهما إلى مصر وحج. ورجع بعد ذلك إلى طرابلس 

ولقي الشيخ عبد السام األسمر سنة 910 توفي عام 999 ودفن بعد وفاته 

بزليطن في وسط القرية وقبره معروف هناك105. 

7- عب��د الس��ام بن س��ليم بن محمد بن س��الم بن حمي��د بن عمران 

103- الزاوي ص 286 – 288 واملصراتي : ملات أدبية ص 43-48 وقد اعتمد االستاذ املصراتي 
في هذه الترجمة على رس��الة مخطوطة له تقع في 26 صفحة ترجم فيها لبعض ش��يوخه 

وأساتذته ومن أثر فيه أو درس عليه
104- أعام ليبيا ص 9

105- أعام ليبيا ص 120
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املغرب��ي اخملزومي القرش��ي، العال��م العاب��د الصوفي اجملذوب ف��ي حب اهلل 

واملعروف باسم س��يدي عبد السام األسمر106. كان سيدي أحمد زروق يثني 

عليه ويقول »عبد الس��ام سلطان زمانه والشك في ذلك«. وكان يقول »إنه 

أكبر مني سناً، وأكثر مني علماً، وفهماً، وزهداً، وعبادة، وفقرا إلى اهلل«107.

ولد بزليطن عام 880ه� وتوفي والده وهو ابن س��نتني وشهرين فكفلته 

أمه وتولى ش��ئونه عمه أحم��د بن محمد الفيتوري وقد اش��تهر عمه بحب 

آل البي��ت، وكان ي��دمي قراءة البردة للبوصيري وكثيرا م��ا كان ينظم مدحا في 

سيدنا الرسول، وال ينظم في غير ذلك108.

وقد أمت عبد السام حفظ القرآن وعمره 7 سنوات وأخذ عن عمه مبادىء 

الفق��ه والنحو والتوحي��د واملنطق، ثم قرأ على املش��ايخ مثل الش��يخ زروق 

والش��يخ الدوكالي. وقد حضر على الدوكالي في مساتة والزمه طوال سبع 

سنوات وتلقى على يديه التصوف وآداب اإلسام، وقرأ عليه اخملتصر والرسالة 

ومقدمة األش��عري في التوحيد109. وبعد أن ترك استاذه الدوكالي توجه إلى 

س��يدي العبادي وهو رجل من االولياء املش��هود له��م بالتقوى والصاح ومن 

االولياء املعروفني. وقد اس��تقبله س��يدي العبادي احس��ن اس��تقبال وأكرم 

وفادته. وحينما أظهر له س��يدي عبد السام رغبته في البقاء معه كتلميذ 

يتلق��ى منه العلم والتلقني قال له: يا عبد الس��ام إنك من رجال اهلل الذين 

يؤخذ عنهم، وما عندنا من علوم الدين واحلقيقة والتصوف ال يس��اوي ش��يئا 

مما عندك. وتوجه بعد ذلك ملقابلة سيدي عبد النبي عبد املولى وسيدى على 

العوس��جي وسيدى محمد بن عبد الرحمن احلطاب فكانت إجابتهم جميعاً 

ل��ه: لق��د وصلت إلى مرتب��ة العارفني وان��ه ال يوجد اآلن في ه��ذا العصر من 

يعطيك بل انك تعطي110.

وقد كان عبد السام األسمر كثير العبادة دائم الذكر، وكانت تعتريه حالة 
106- الزاوي ص 169 وذكره اسحاق املليجي »بن حميدة » بدال من »حميد« ص 1 من كتابه 

سيدي عبد السام األسمر
107- إسحاق املليجي ص 16

108- املرجع ص 22 ، 23 والزاوي ص 169
109- إسحاق املليجي ص 23 ، 24 والزاوي ص 169

110- إسحاق املليجي ص 74-72

من الوجد والهيام يتحرك فيها حركات ال إرادية، وكان يستخدم في مجالسه 

الدف والبندير والغناء والرقص، وقد القى نقداً قاس��ياً مراً من كثيرين بسبب 

ذلك. وممن نقده س��يدي س��الم احلامدي وسيدي س��عيد التطاوني والشيخ 

س��الم ابن طاهر والش��يخ كرمي الدين البرموني، ولك��ن األخير رجع عن نقده 

وأصب��ح من مريدي الش��يخ عبد الس��ام والف أهم كتاب عنه111. وبس��بب 

م��ا تعرض له من نقد وهجوم جا ع��ن زليطن، فذهب إلى جبل زغوان بتونس 

ومك��ث فترة هناك يتعبد ثم عاد إلى زليطن. واس��تمر هجوم احلس��اد عليه 

حت��ى اضطر إل��ى اخلروج من زليطن م��رة أخرى. وتكرر خروجه وعودته س��بع 

مرات ثم اعتزم مغادرتها نهائيا فاجته إلى س��احل األحامد وهو ما يعرف اآلن 

باالس��م اجلديد »س��وق اخلميس«. ولم يطب له املق��ام هناك كذلك اذ حقد 

عليه كثيرون وحاولوا قتله فقال فيهم سيدي عبد السام شعراً منه:

يامحيي العبد بعد املمات ياهلل يا واح�����د 

حتى يبقى على ثاث شضيات شق وطن األحامد 

يارب ياقابل الدعوات112   واجعل وكرهم بايد 

وبعد أن غادر ساحل األحامد قصد طرابلس وأقام مبسجد الناقة وهو من 

املس��اجد األثرية ويقع قريبا من س��وق الترك ولكنه أخ��رج من طرابلس بامر 

الوالي فعز عليه ذلك وقال شعرا أوله:

وعم احلسد في كل الباد113 اذا ظلم األمير وكاتباه 

وقص��د بعد ذلك غري��ان وأخرج منه��ا فذهب إلى قلعة وادي س��وفجني 

)سوف اجلني( ومكث فيها سبع سنوات ثم انتقل إلى تاورغا ومن تاورغا ذهب 
إلى مصراتة ثم إلى موطنه زليطن.

 وقد كان عبد الس��ام األس��مر عل��ى جانب كبير من العل��م وكان يقرأ 
لتاميذه في زاويته بزليطن التوحيد، ومختصر خليل في الفقه، واحلكم البن 

عطاء اهلل، والنحو، واملنطق.

111- املرجع ص 86-95 والزاوي ص 170
112- إسحاق املليجي ص 102 – 112 والزاوي ص 170

113- إسحاق املليجي ص 112-132 والزاوي ص 170 ، 171
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 وم��ن الكتب التي ألفه��ا: »العظمة في التح��دث بالنعمة« و »األنوار 
الس��نية في أس��انيد الطريق��ة العروس��ية« و »التحفة القدس��ية ملن أراد 

الدخ��ول ف��ي الطريقة العروس��ية« وكله��ا وغيرها أمر باملع��روف ونهي عن 

املنكر.

 وقد توفي األسمر سنة 981 ودفن بزاويته في زليطن، وانتهبت معظم 
مؤلفاته، وضاعت كتبه حينما انتهبت زاويته في فتنة قتل ابنه عمران سنة 

 .114 995

8- عمران بن عبد الس��ام األس��مر املتوفى سنة 995. كان من العلماء 
العاملني، والنس��اك العابدين. اش��تهر بالكرم وذاع صيت��ه بعد والده، وجاهر 

بالع��داوة يح��ي الزرهوني فقتله في س��وق بلدة اوالد غي��ث. ونهب الزرهوني 

مكتب��ة الش��يخ وزاويت��ه وكان فيها نح��و 500 مجلد من الكت��ب الثمينة 

موقوفة على الطاب ضاعت كلها. ونهب ما كان بالزاوية من األموال واالرزاق. 

ودفن عمران بقرب زاوية والده وقبره معروف115.

9- عم��ر بن عب��د الرحمن بن عبد العزيز الس��عيدي اخملزومي أبو حفص 
الطرابلس��ي مولداً وداراً. قال عنه البرموني: ولد مبدينة طرابلس س��نة 906 

وتوفي والده قبل اليوم السابع من عمره فكفلته جدته. وملا كبر أرسلته إلى 

الكتاب، وحفظ القرآن في صغره، ورحل إلى تونس في طلب العلم، وأخذ عن 

مش��ايخها. ثم ارحتل إل��ى األزهر وتتلمذ على علمائه. ث��م رجع إلى طرابلس 

واجتم��ع بالش��يخ عبد الس��ام األس��مر وأخذ عن��ه التلق��ني، ودرس مبدينة 

طرابلس. ث��م انتقل إلى الصابرية )قرية من قرى مدين��ة الزاوية تقع غربيها 

بنحو 4 ك م ( وبقي بها إلى ان توفي في صفر س��نة 999ه�. ودفن مبس��جده 

املعروف بالصابرية116.

10- كرمي الدي��ن البرموني املصراتي، ولد مبصراتة س��نة 893ه�، ووالده 
مصري جاء إلى مصراتة مع الش��يخ أحمد زروق ملا رجع من مصر. وةقد ابتدأ 

114- إسحاق املليجي ص 112-132 والزاوي ص 170 ، 171
115- املرجع ص 239
116- املرجع ص 227

البرموني تعليمه في زاوية الزروق على الشيخ أبي بكر املصراتي، وملا مات حتول 

إلى زاوية الشيخ احملجوب حيث درس على سيدي عبد الرحمن بن بركات وكان 

من كبار اآلخذين عن سيدي عبد السام األسمر، وقد حفظ البرموني القرآن 

وهو ابن تسع سنني ثم توجه لزاوية الزروق مرة ثانية فوجد بها الشيخ شمس 

الدين اللقان��ي املصري فقرأ عليه األجرومية واأللفية والعقائد السنوس��ية 

والزم الشيخ اللقاني إلى أن رجع إلى بلده مصر وبعد ذلك انتقل البرموني إلى 

مدرس��ة الرخام مبدينة طرابلس لتعلم الس��نة والفرائض والفلك واحلساب 

وبعد ذلك رحل إلى مصر والزم شمس الدين اللقاني وأخذ عنه العلوم واآلداب 

إل��ى أن توف��ي فانتقل إلى غيره م��ن العلماء األعام. وبع��د ذلك ذهب للحج 

والزيارة وااللتقاء باألس��اتذة. ثم رجع إلى طرابلس وزار سيدي عبد السام ثم 

مكث عنده إلى أن توفي. وبعد ذلك رجع إلى مصر وأقام بطنتده )طنطا( ثم 

رحل منها - نتيجة حس��د احلساد - إلى مكة. وقد قال صاحب نيل االبتهاج 

ما نصه: »كرمي الدين البرموني من ش��يوخ العصر، أخ��ذ عن الناصر اللقاني 

وغيره.. كان حياً مبكة س��نة 998ه�«. وقد أخذ عن البرموني تاميذ كثيرون 

منهم الشيخ إبراهيم اللقاني وأبو احلسن علي األجهوري.

 ويعد البرموني من أعام التاريخ لتأليفه تاريخه املشهور »روضة األزهار 
ومنية السادات األبرار« الذي ذكر فيه ما وصله من أخبار عن العلماء الصاحلني 

وكراماته��م، وبع��ض قبائ��ل العرب وانس��ابهم، وتعرض ألنس��اب األش��راف 

املوجودي��ن بطرابلس، وه��و مجموعة تاريخية لم يعرف م��ن كتب مثلها في 

طرابلس. كما أنه مؤلف أهم كتاب عن س��يدي عبد الس��ام األسمر، وأخرج 

االس��تاذ إس��حاق إبراهيم محم��د املليجي كتابه عن س��يدي عبد الس��ام 

األس��مر على ضوء كتاب البرمون��ي. كذلك ترك البرموني أث��را في الفقه، اذ 

شرح »خليل« في جزءين117.

 ولم أوفق في العثور على عالم أباضي ذي قدر في هذا القرن، وإن من كان 
من غير املعقول خلوه من العلماء 

ولي��س ما س��بق ه��و كل جهود علماء نفوس��ة في مجال الدراس��ات 

117- اسحاق املليجي ص 93 ، 227 230- والزوي : أعام ص 255 ، 256
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اإلس��امية، فق��د كان له��م إجن��ازات اخ��رى هامة أذك��ر منها على س��بيل 

املثال118: 

1- تفس��ير هود بن محكم الهواري. وقد وصفه الش��ماخي بقوله: وهو 
كتاب جليل في تفس��ير كتاب اهلل لم يتعرض في��ه للنحو واإلعراب بل على 

طريقة املتقدمني119. 

2- الدي��وان ال��ذي ألفه في الفقه س��بعة من كبار علماء نفوس��ة في 
غار أمجماج ويحتوي اثنى عش��ر جزءا120ً. والس��بعة هم: أبو عمران موسى 

بن زكريا املزاتي، وجابر بن س��درمام، وكباب ب��ن مصلح، وأبو مجبر توزين، وأبو 

عم��رو النملي، وأبو زكريا يخي بن جرن��از، وأبو عبد اهلل محمد بن مانوج. وقد 

تولى نس��خه أبو عمران موس��ى بن زكريا ملا عرف به من جودة اخلط فنس��ب 

إلي��ه الكتاب وليس له - على حد تعبير أحد علمائهم - »ليس له فيه فضل 

س��وى فضل البنان. واال فهو كأحدهم في فضل البيان..« ويوجد بدار الكتب 

املصرية مخطوط يحمل اسم »أحكام الديوان« ومؤلفه اباضي – بدون شك 

– ينقل عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كرمية وغيره، ويقع في ثاثة أجزاء. وذكر 
مفهرسه ان املؤلف عشرة من األباضيني )وال أدري من أين أتى بهذا وليس في 

الكتاب ما يش��ير إليه(. ورمبا كان هذا الكتاب هو نس��خة »للديوان« املذكور 

وان كان يعكر على االستنتاج أن اخملطوط في ثاثة أجزاء فقط وجاء في آخره: 

»مت اجلزء الثالث من كتاب األحكام وبتمامه مت جميعه«. والكتاب يعالج أمور 
األحكام وآداب القاضي وما يتعلق باألحكام والقضاء من مسائل. ومن أبوابه: 

ب��اب في التنزه عن القضاء – باب فيمن ينبغ��ي أن يكون قاضياً وفيمن يولي 

القض��اء م��ن الناس – باب ف��ي أرزاق القاضي – باب ف��ي أدب القاضي – باب 

فيما ال ينبغي للقاضي أن يفعله – مس��ألة في الدعوى – باب في مانع احلق 

– ب��اب فيمن ينبغي للحاكم ان يتخ��ذه كاتباً – باب في كتاب القاضي إلى 
118- لم تس��عفني املراجع األباضية التي حتت يدي في حتديد الفترة الزمنية التي متت فيها 
ه��ذه األعم��ال أو بعضها ولذلك لم أج��د بدا عن عزلها ع��ن املادة املوزعة عل��ى القرون برغم 

القطع بأن هذه األعمال قج متت خال الفترة موضوع الدراسة.
119- السير ص 381 وذكر اطفيش أنه في اربع مجلدات وانه موجود )مقدمة كتاب الوضع 

ص 11(
120- وذكر اطفيش انه يقع في خمسة وعشرين جزءا )مقدمة كتاب الوضع ص 9(

القاض��ي – باب ف��ي الدعوى – ماجتوز فيه الدعوى وم��ا الجتوز فيه – الدعوى 

في البيوع – الدعوى في العيوب – الدعوى في الش��فعة... – باب اإلقرار وما 

يتصل به – باب الشهادات.. – باب األميان -.. وغير ذلك121.

3- »ديوان العزابة« الذي اش��ترك في تأليفه عش��رة من الفقهاء الكبار 
وهم:

أبو طاهر إسماعيل ييدير – أبو العباس بكر – يخلفنت بن ايوب – محمد 

بن صالح النفوس��ي – يوسف بن موسى من قنطرار – يوسف بن عمران بن 

أبي عمران من تيجديت – موس��ى بن زكريا املزاتي – عبد الس��ام بن س��ام 

– جاب��ر ابن حم��و – إبراهيم بن أب��ي إبراهيم. وقد س��ماه بعضهم »ديوان 
األشياخ«. وذكر الشماخي في سبب تأليفه »وقد اجتمع العزابة على تأليف 

كتاب في املذهب ليس��هلوا على املبتدئني حفظ��ه فصنفوه في 25 جزءاً«. 

وروى بعضهم أنه يقع في 24 جزءاً. ومن أجزائه: كتاب األحكام )في 3 أجزاء( 

- كت��اب الصاة )في 3 اجزاء( – كتاب الزكاة )ف��ي جزءين( – كتاب البيوع 
)في جزءين( - كتاب الطهارات )جزء( – كتاب الصيام – )جزء( كتاب الرهن 
)ج��زء( – كتاب اإلج��ارات )جزء( – كت��اب الديات والقصاص )ج��زء(... الخ 
االج��زاء. وق��د ذكر دبوز أنه في عش��رة اجزاء فقط وأنه يوج��د مخطوطاً في 

خزائن وادي ميزاب122.

4- نوازل نفوس��ة لإلمام عبد الوهاب الرس��تمي، وهو مجموعة الفتاوي 
الش��رعية التي كان علماء نفوس��ة يستفتونه فيها. وأس��لوب الكتاب يدل 

عل��ى غزارة عل��م وفصاحة ومتكن من العربية وعمق فهم وس��عة باع. ومنه 

نسخ مخطوطة في ميزاب وجبل نفوسة وجزيرة جربة123.

 وبع��د: فق��د كان لعلماء نفوس��ة األباضيني فضل كبي��ر في النهوض 
بالدراس��ات اإلس��امية. وقد ذكر بعضهم مشايخ نفوس��ة وما أدركوه من 

121- رسالة فيها تقييد كتب أصحابنا ورقة 207 وسير الشماخي ص 401 وأحكام الديوان 
مخطوطة دار الكتب املصرية وفهرس مخطوطات دار الكتب عمل فؤاد سيد وسير ابي الربيع 

ص 54 وراجع دبوز 388/3
122- الشماخي ص 431 ورسالة فيها تقييد كتب أصحابنا ورقة 207 وراجع دبوز 389/3

123- دبوز 373/3
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ال��ورع والعلم فقال احد احلاضرين: بلغت نفوس��ة في دي��ن اهلل مالم تبلغه 

األنبياء، ولكن نهره الش��يخ أبو الربيع س��ليمان بن موسى قائاً: تب إلى اهلل 

وانزع؛ ألن درجة األنبياء ال تدركها االولياء124.

 وهن��اك ظاهرة بارزة تلفت نظر من يتصفح كتاب »نفحات النس��رين« 
وه��ي كثرة املتصوفة والزهاد في ليبيا خال فترة دراس��تنا. وأقدم من وجدته 

أش��ار إليه منهم هو الش��يخ عبد اهلل الش��عاب الذي وصفه النائب بقوله 

»الع��ارف باهلل قط��ب القطاب«، وبقوله »وكان رحم��ه اهلل تعالى من كبار 
الصوفي��ة واح��د الزهاد الورع��ني«125. وتا ذل��ك اجيال متاحقة أش��ير إلى 

بعضهم فيما يأتي:

1- أبو نزار خطاب البرقي الطرابلسي.

2- أبو عثمان سعيد بن خلفون احلساني.

3- سمدونة126.

4- أب��و جعف��ر املتعبد باملنس��تير، وكان فاضاً مجته��داً. إماماً مرابطاً 
أربعني سنة ومن املستجابني في الدعاء وتوفي سنة 346 127.

5- عبد الوهاب القيسي. قال عنه النائب: » العارف باهلل تعالى الناسك 
العابد الزاهد.. النائل ألس��رار املعارف القدسية.. عروس الصوفية له كرامات 

كثيرة ومآثر شهيرة..128

6- إسماعيل بن يربوع.

7- محمد بن عبد الرحمن احلطاب.

8- محمد بن علي اخلروبي.

9- قاسم بن قاع129.

124- الشماخي ص 541
125- ص 68

126- صفحات 78-81 وقد سبق احلديث عن ثاثتهم
127- ص 82

128- ص 83 ، 84
129- صفحات 103 ، 104 107- ، 116 ، 117 ، 118 وقد سبق احلديث عن بعضهم

10- أحمد زروق.

11- سيدي عبد السام االسمر130.

وهناك فرع وثيق الصلة بالدراس��ات اإلس��امية القى عناية من الليبيني 

كذلك وهو التاريخ اإلسامي. واشهر من كتب فيه:

1- أب��و س��عيد عبد الرحيم بن عب��د اهلل بن عبد الرحي��م بن أبي زرعة 
البرقي، املتوفي سنة 286ه�. روى عن عبد امللك بن هشام املغازي، وكان ثقة، 

كما روى السيرة عن ابن هشام131.

2- أحمد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي. حدث باملغازي 
عن عبد امللك بن هش��ام وكان ثقة ثبتاً، وله تاريخ132، كما كان أديباً وش��اعراً، 

وسياتي له ذكر في الشعراء فيما بعد.

3- أبو العباس عبد اهلل بن عبد الرحم األجدابي املتوفى سنة 384. كان 
عاملاً فاضاً عارفاً بالتاريخ وكان ثقة ودفن بباب سلم بتونس133.

4- أبو عبد اهلل احلسني بن عبد الرحمن األجدابي. كان واحد زمانه علما 
وفضاً، كما كان مؤرخا ثقة ثبتا توفي سنة 432 ه�134. 

5- أبو احلسن على بن عبد اهلل بن مخلوف الطرابلسي. قال عنه النائب: 
»كان ل��ه اهتمام بالتواريخ وصنف تاريخاً لطرابل��س. وكان فاضاً في فنون 

شتى، وسافر إلى احلج فأدركته املنية مبكة وذلك عام 533ه�135.

6- كرمي الدين البرموني املصراتي املتوفى في أواخر القرن العاشر الهجري 
وقد سبق احلديث عنه.

ول��م يقصر علماء نفوس��ة في ه��ذا املي��دان، وان اقتص��رت مؤلفاتهم 

على تأري��خ رجالهم وحوادثهم، وذكر طبقاتهم. وأش��هر م��ن كتب في هذا 

130- سبق احلديث عنهما
131- اعام ليبيا ص 40 ، 169

132- أعام ليبيا ص 40
133- املنهل العذب 105/1 واعام ليبيا ص 190

134- املنهل العذب 114/1 واعام ليبيا ص 25 ، 26 ، 100
135- نفحات النسرين ص 97 ، 98 واعام ليبيا ص 212
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اخلصوص: 

7- أحم��د بن س��عيد الدرجين��ي الفقيه األباضي الذي ع��اش في القرن 
الس��ابع الهجري. وقد ألف كتابه املش��هور »طبقات املش��ايخ« ومنه نسخ 

مخطوط��ة في أماكن عدة منها دار الكت��ب املصرية. ويقع كتابه في جزءين 

نق��ل في أولهما تاري��خ أبي زكريا مع زي��ادات أضافها، وضمن ثانيهما س��يرا 

مفصلة ألئمة املذهب األباضي ورتبه على طبقات، كل طبقة تضم خمسني 

سنة ووصل به إلى نهاية القرن السادس الهجري. وسبب تأليفه هذا الكتاب 

أن اباضية عمان ارس��لوا رس��والً إلى املغرب ليأتي لهم بكتاب يتضمن س��ير 

األوائ��ل ومناقب األس��اف من أهل املغ��رب، وملا لم يجد طل��ب من الدرجيني 

تأليف هذا الكتاب ففعل136. 

8- أب��و العب��اس بدر الدين أحمد بن عثمان بن س��عيد بن عبد الواحد... 
بن عامر الشماخي... أما عمله التاريخي فهو كتابه املشهور »السير« الذي 

يتناول تاريخ األئمة األباضية ويرصد حركات العلم والعمران في مناطق نفوذ 

األباضية باملغرب منذ عرف املذهب األباضي حتى اوائل القرن العاشر الهجري. 

ويقول االستاذ معمر في وصف هذا الكتاب: عن طريقة أبي العباس.. طريقة 

فريدة.. فإن املؤلفني في التاريخ غالبا ما جتذبهم حوادث السياس��ة ويتتبعون 

االنقابات واملعارك العس��كرية وس��ير امللوك واحلكام ويعتقدون انهم بذلك 

أرخوا للش��عوب واألمم.. ولم ينجرف الش��ماخي مع تيار السياس��ة اال مبقدار 

وامنا قدم لنا الصورة احلقيقية جلانب من األمة املسلمة في صورة الرجل الذي 

يحمل الفأس.. وفي الشيخ العالم القدوة.. وفي الطفل اليتيم الذكي.. وفي 

اجملالس العلمية.. وفي صورة األحاديث واملشاورات والفتاوى137.

136- دائرة املعارف االسامية – الدرجيني
137- معمر : األباضية 128/3 ، 129
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اخلصوص: 

7- أحم��د بن س��عيد الدرجين��ي الفقيه األباضي الذي ع��اش في القرن 
الس��ابع الهجري. وقد ألف كتابه املش��هور »طبقات املش��ايخ« ومنه نسخ 

مخطوط��ة في أماكن عدة منها دار الكت��ب املصرية. ويقع كتابه في جزءين 

نق��ل في أولهما تاري��خ أبي زكريا مع زي��ادات أضافها، وضمن ثانيهما س��يرا 

مفصلة ألئمة املذهب األباضي ورتبه على طبقات، كل طبقة تضم خمسني 

سنة ووصل به إلى نهاية القرن السادس الهجري. وسبب تأليفه هذا الكتاب 

أن اباضية عمان ارس��لوا رس��والً إلى املغرب ليأتي لهم بكتاب يتضمن س��ير 

األوائ��ل ومناقب األس��اف من أهل املغ��رب، وملا لم يجد طل��ب من الدرجيني 

تأليف هذا الكتاب ففعل136. 

8- أب��و العب��اس بدر الدين أحمد بن عثمان بن س��عيد بن عبد الواحد... 
بن عامر الشماخي... أما عمله التاريخي فهو كتابه املشهور »السير« الذي 

يتناول تاريخ األئمة األباضية ويرصد حركات العلم والعمران في مناطق نفوذ 

األباضية باملغرب منذ عرف املذهب األباضي حتى اوائل القرن العاشر الهجري. 

ويقول االستاذ معمر في وصف هذا الكتاب: عن طريقة أبي العباس.. طريقة 

فريدة.. فإن املؤلفني في التاريخ غالبا ما جتذبهم حوادث السياس��ة ويتتبعون 

االنقابات واملعارك العس��كرية وس��ير امللوك واحلكام ويعتقدون انهم بذلك 

أرخوا للش��عوب واألمم.. ولم ينجرف الش��ماخي مع تيار السياس��ة اال مبقدار 

وامنا قدم لنا الصورة احلقيقية جلانب من األمة املسلمة في صورة الرجل الذي 

يحمل الفأس.. وفي الشيخ العالم القدوة.. وفي الطفل اليتيم الذكي.. وفي 

اجملالس العلمية.. وفي صورة األحاديث واملشاورات والفتاوى137.

136- دائرة املعارف االسامية – الدرجيني
137- معمر : األباضية 821/3 ، 921

الف�شل الثاين
دب الأ
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متهيد:

يدخ��ل حتت هذا العنوان نوعان من املادة؛ أولهما: اإلنتاج األدبي من ش��عر 

ونثر، وثانيهما: الدراسات املتعلقة بتأريخ األدب وتوجيهه ونقده.

أما اإلنتاج األدبي فقد كان وفيرا ، سواء في مادته الشعرية أو النثرية، وإن 

كان - ف��ي حدود املادة التي وصلتنا - أصغر حجما، وأقل جودة من نظائره في 

بع��ض البلدان العربية األخ��رى. ونقول: في حدود املادة التي وصلتنا ألن هناك 

أخبارا وأس��ماء وإش��ارات يتناقلها املؤلفون وحتويها بط��ون كتب األدب تؤكد 

وج��ود مادة اخرى كثيرة ضاع بعضها وطمر بعضها اآلخر داخل خزائن الكتب 

واخملطوطات .

وحت��ى نبتع��د عن التعميم��ات ما أمك��ن، رأينا أن نفص��ل اإلنتاج األدبي 

لألباضيني عن غيره، ملا لألول من س��مات خاصة متيزه. ولهذا قس��منا البحث 

إلى قسمني رئيسني هما:

-1 األدب في ظل األباضيني
-2 األدب في سائر انحاء ليبيا

وف��ي كا األدب��ني س��نتناول كاً من الش��عر والنثر على ح��دة، ولكن في 

تناولنا للش��عر غير األباضي سنقس��م املادة - نظرا لكثرتها النسبية -  إلى 

فترات أربع هي: 

أ- الشعر إبان حكم الوالة  23ه� - 184ه�.  

ب- الشعر في عهد األغالبة  184ه� -  296 ه�  

ج- الشعر حتت حكم الفاطميني ومن بعدهم حتى قيام املوحدين  

296ه� - 555ه�.  

د- الش��عر حتت حكم املوحدين ومن بعده��م حتى بداية العصر   
555ه� - 958ه�. التركي 
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أم��ا النث��ر بنوعيه، والش��عر عند األباضي��ني فس��نتناول كا منه جملة 

واح��دة، نظ��را لندرة املادة الت��ي حتت أيدينا، وعدم إس��عاف املراج��ع لنا بقدر 

يسمح بالتحليل والتتبع التاريخي واملقارنة واستخاص النتائج.

-1 األدب في ظل األباضيني

معلوماتن��ا عن ه��ذا األدب جد ضئيلة؛ لقلة املراج��ع التي حفظت مناذج 

من��ه - من ناحية - ولصعوبة احلصول على كثير من هذه املراجع - من ناحية 

ثانية - ولعدم اعتناء األباضيني بوجه عام بتس��جيل أدبهم - من ناحية ثالثة 

-  فيما عدا ما له غرض ديني أو سياسي أو تعليمي.

وم��ع ذلك ميكننا ان نق��ول ان جانب النث��ر عند األباضيني ق��د فاق جانب 
الشعر، وانه جاء إلينا في شكل خطب أو وصايا أو رسائل ديوانية أو أقاصيص 

تعليمية أو حكم أو أجوبة. 

أ - النثر
أما اخلطب فمن أمثلتها:

-1 خطبة أبي اخلطاب املعافري1 في أهالي طرابلس يحثهم على اجلهاد 
وغ��زو القي��روان لظلم حكامها. ومما ج��اء فيها بعد حم��د اهلل والثناء عليه 
والص��اة على نبيه: » أطمع ملن مات في ه��ذه الغزوة اجلنة اال من فيه احدى 
ثاث خصال: قاتل نفس��ا ظلم��ا، وقاعد على فراش ح��رام، ومن في يده أرض 
مغصوب��ة. واخملرج منها ان يتبرأ من املرأة، ويت��وب إلى اهلل، وليتبرأ من االرض، 
وليشهد على تركها، وليقد نفسه القاتل إلى أولياء املقتول. فإن لم يجدهم 

فليدفع نفسه في سبيل اهلل ..«2.

-2 وه��ذه خطبة ذكر صاحب »اجلواهر املنتقاة في امتام ما أخل به كتاب 
الطبقات » أنها خطبة املس��لمني يوم اجلمعة أيام يوس��ف بن محمد رضي 
اهلل عنه3: »احلمد هلل الذي ابتدأ اخللق بنعمائه، وتغمدهم جميعا بحس��ن 

1- يع��د ابو اخلط��اب املعافري راب��ع وال أباضي عل��ى طرابلس واولهم عبد اهلل بن مس��عود 
التجيبي وثانيهم احلارث بن تليد احلضرمي وثالثهم اسماعيل بن زياد النفوسي )دبوز 410/2-

415( وقد مت اختياره بعد رجوعه مع سائر افراد البعثة التي تتلمذت على زعيمهم ابي عبيدة 
مس��لم بن ابي كرمية في البصرة وذلك اواخر عام 139 أو اول عام 140 يقول الش��ماخي: وملا 
رجعوا الى بادهم وأنس��وا من انفسهم قوة اجتمع من اهتم بأمور املسلمني ومن له نظر من 
الش��يوخ مبوضع يقال له »صياد« غربي مدينة طرابلس فاتف��ق رأيهم على تولية ابي اخلطاب 
املعافري وكانوا يظهرون ان اجتماعهم بس��بب أرض ارادوا قس��متها وقيل بسبب رجل وامرأة 

اختصما )السير ص 124 ، 125(
2- السير ص 128

3- هو ابو حامت يوس��ف بن محمد بن افلح بن عبد الوهاب احد أئمة الدولة الرس��تمية التي 
حكم��ت بني عامي 144 و 296ه� وكانت حدود الدولة الرس��تمية الش��رقية تصل الى خليج 
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بائه.. ال يش��تمل عليه زمان، وال يحيط ب��ه مكان. خلق األماكن واألزمان، ثم 
اس��توى إلى الس��ماء وهي دخان، فقال لها ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
اتينا طائعني. فقدرها احس��ن تقدير، واخترعها م��ن غير نظير. لم يرفعهما 
بأعم��دة تدرك باملعاينة، ولم يس��تعن عليها بأحد اس��تكبارا عن الش��ركة 
واملعاونة، وزينها للناظرين، وجعل فيها رجوما للشياطني، فتبارك اهلل احسن 
اخلالق��ني.. جعل القرآن إماما للمتقني، وه��دى للمؤمنني، وملجأ للمتنازعني، 
وحكم��ا بني املتخالف��ني، ودعا أولياءه املؤمنني إلى اتب��اع تنزيله، وأمرهم عند 
التن��ازع في تأويله بالرجوع إلى قول رس��وله، فق��ال اهلل عز وجل: يأيها الذين 

آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم ..«4.

واخلطبة األولى تبدو عليها البساطة التعبيرية، وعدم االلتفات إلى األناقة 

اللفظية. كما انها تخاطب العقل، وجتنح إلى اإلقناع، وترس��م السبيل امام 

احملارب��ني لينفروا للجهاد بروح صافية، ونفس مجردة. وهي تذكر مبا س��بق ان 

كتب به عمر بن اخلطاب إلى س��عد بن أبي وقاص ومن معه من األجناد: »أما 

بعد فإني آمرك - ومن معك من األجناد - بتقوى اهلل على كل حال؛ فإن تقوى 

اهلل أفض��ل العدة على العدو، وأق��وى املكيدة في احلرب. وآمرك ومن معك ان 

تكونوا اشد احتراسا من املعاصي منكم من عدوكم؛ فإن ذنوب اجليش أخوف 

عليهم من عدوهم. وامنا ينصر املسلمون مبعصية عدوهم هلل. ولوال ذلك لم 

تكن لنا بهم قوة؛ ألن عددنا ليس كعددهم، وال عدتنا كعدتهم ..«5.

أم��ا اخلطبة الثانية فتبدو فيها األناقة اللفظية حتى ال تكاد تخلو منها 

جملة واحدة. وتتنوع احملس��نات فيها بني اجلناس والسجع واملقابلة كما أنها 

- لتتناس��ب الغرض منها - قد اعتمدت ف��ي أفكارها ومعانيها على القرآن 
الكرمي .

وأما الوصايا فمن أمثلتها:

1- ما أوصى به قومه أبو زكريا الس��مح )عامل اإلمام عبد الوهاب على 
طرابل��س( حني حضرت��ه الوفاة: » أوصيك��م بتقوى اهلل تعال��ى، واالتباع ملا 

سرت ولها عاقات متينة مبصر )دبوز 301/3 وانظر األزهار الرياضية ص 265(
4- ورقة 105

5- العقد الفريد 130/1

امركم به، واالنتهاء عما زجركم عنه، وبطاعة امامكم عبد الوهاب، وتأييده، 

ونصرته، وما دام مس��تقيما على احلق الذي مضى عليه السلف الصالح من 

املسلمني«6.

-2 ماروى من ان جماعة من العزابة طلبوا من »تابركانت« إحدى العاملات 
األباضيات الش��هيرات أن توصيهم فقالت: وكيف أوصيك��م، وأنتم الرجال. 

منكم الرس��ل واألنبي��اء، ومنكم االمراء وال��وزراء، ومنكم املؤذن��ون واألئمة. 

قال��وا: البد من ذلك؛ ف��إن الذكرى تنفع املؤمنني. قال��ت: إياكم وكثرة الكام 

لئا تكذبوا واياكم وكثرة االميان لئا حتنثوا واياكم وكثرة اإلدالل لئا تسرقوا. 

وإياك��م والتهمة لئ��ا تظلموا.. ثم ترجم��ت إلى اللغ��ة البربرية قول بعض 

احلكم��اء: نق العمل فإن الناقد بصير. جدد الس��فينة فإن البحر عميق. كثر 

الزاد فإن السفر بعيد. خفف احلمل فإن العقبة كئود..7. 

-3 ومما أوصى به أبو محمد اللواتي8 قومه: ».. ثم اني موصيكم إخواني 
ونفس��ي بتق��وى اهلل العظيم ف��ي الس��ر واإلعان، وباتب��اع آثار أه��ل دعوة 

املس��لمني. فإن االتباع اولى.. من االبتداع. وعليكم باالئتمار ملا أمر اهلل به من 

طاعته، واالنتهاء عما نهى عنه من معصيته. فاقتفوا آثارهم، فإن اهلل أوعد 

بالن��ار من خالفهم، كما أوع��د بها من خالفه وخالف رس��وله؛ اذ قال تبارك 

وتعالى: ومن يش��اقق الرس��ول من بعد ما تبني له الهدى ويتبع غير س��بيل 

املؤمنني .. اآلية. فاتقوا اهلل اخواني، واحذروا مخالفة آثار ائمتكم في القليل 

واجللي��ل، فإنه قيل في املث��ل: حيث مال احلمل وقع. واحذروا كثرة مجالس��ة 

اخملالفني، ففي ذلك أثر مش��هور عند املس��لمني كالذي يروى عن أبي نوح وابي 

خ��زر رضي اهلل عنهما. وجتنب��وا مخالطتهم، وامليل إليه��م، وكثرة مطالعة 

تواليفه��م. وحذروا من ذلك س��واكم. اال ترون مس��ألة الس��خط والرضا قد 

وقع��ت عند من وقعت من أهل الدعوة من كتاب أحمد بن احلس��ني الضليل، 

6- الشماخي: السير ص 156 ، واالزهار الرياضية 148/2
7- معمر األباضية 252/3

8- ه��و اب��و محمد عبد اهلل بن محمد ناصر بن ميال بن يوس��ف وزير اإلمام افلح وكان أصله 
م��ن برقة وصفه الدرجيني بقوله:« جنيب النجب��اء وامام االدباء املعتني بحفظ االخبار وتقييد 
س��ير األخيار درس العلوم زمانا وصحب األش��ياخ ضروبا والوانا حتى غدا وافر البضاعة في كل 

الفنون ...« )الطبقات ورقة 195( وانظر ما سبق عنه ص 147
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فرس��خت في قلوبهم ودانوا بها، فضل��وا وأضلوا.. وأحذركم الترك بعد اجلد، 

وعليك��م باحلذر من االنهماك في الش��ر، واخلاف بعد الزجر عنه؛ فإن رس��ول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهي عن ذلك وغضب منه وقال: أمنهمكون انتم 

فيها بعد ما جئتم بها بيضاء نقية حنيفية سمحة سهلة ..«9.

 وواض��ح ان الوصي��ة األولى جتمع ب��ني الغرض الديني والسياس��ي. أما 
الثانية فتهذيبية تأديبية. وأس��لوب الوصية األولى س��هل س��لس، ال يجنح 

إلى احللى اللفظية، وان اش��تمل على محسن معنوي يتمثل في املقابلة بني 

املعنيني املتضادين في قوله: واالتباع ملا أمركم به، واالنتهاء عما زجركم عنه. 

وهو محس��ن خفي ال يحتوي على أي موس��يقى لفظية حتس بها األذن أو ترن 

في الس��مع. أم��ا الوصية الثانية فواضح ما فيها من تقس��يم الفقرات إلى 

جمل متساوية في الطول تقريبا. كما يقرع السمع فيها انهاء جملها بحرف 

مد يس��مح بإطالة الكلمة عند الوقف، حتى في نصفها األخير الذي ينتهي 

بحرف س��اكن نظرا اللتزام حرف املد قبله. ومتتاز هذه الوصية كذلك مبا فيها 

من تركيز، وحس��ن تصوي��ر تخلو منهما الوصية األولى. أم��ا الوصية الثالثة 

فأوضح م��ا فيها االحلاح عل��ى الفكرة، وكث��رة ضرب األمثال، واالستش��هاد 

بالقرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، وأحداث التاريخ.

أما الرسائل الديوانية فكثيرة، وسنختار منها النماذج اآلتية:

-1 كتب العباس بن أحمد بن طولون10 من لبدة إلى أبي منصور النفوسي 
رئيس األباضية: »أقبل بس��معك وطاعت��ك، واال وطئت بلدك بخيلي، ورجلي 

وابحت رحمك«. فرد عليه النفوسي »أما أنك أقرب إلى الكفار مني وأحقهم 

مبجاهدت��ي. فقد بلغني م��ن قبيح افعالك ما ال يس��عني التخلف معه عن 

جهادك. وأنا على أثر رسالتي إليك11.

9- الطبقات ورقة 198
10- ح��اول العباس االس��تياء على افريقية س��نة 266 فاس��تولى على لب��دة ولكنه عجز 
بع��د ذلك عن مواجهة جيش ابن األغلب واألباضية )املواع��ظ واالعتبار للمقريزي مقتبس في 

إحسان عباس ص 187(
11- األزهار الرياضية ص 257 ، 258

-2  رسالة من اإلمام أفلح بن عبد الوهاب إلى نفاث بن نصر النفوسي12 
وفيه��ا يقول: » من أفلح بن عب��د الوهاب إلى نفاث بن نصر. أما بعد: فاحلمد 

هلل املنعم علينا، واحملسن إلينا، الذي بنعمته تتم الصاحلات، وال يهتدي مهتد 

اال بعونه وتوفيقه. فله املنة علينا، وال منة لنا عليه. وهو احملسن إلينا اذ هدانا 

لدينه، وجعلنا خلفا من بعد أسافنا الصاحلني، وأئمتنا املهتدين ... 

ق��د كتبت إليك غير كتاب، أنصح لك فيه وأدعوك إلى رش��دك. وفي كل 

ذلك ال يبلغني من عمالنا فيك اال ما أكره، وال أرضاه لدين وال دنيا، حتى حررُت 

كتابا منش��ورا إلى عمالنا، امرتهم فيه بخلع كل من خالف سيرة املسلمني 

وابتدع غير طريقتهم، وسار بغير سيرتهم... فكتبت إليَّ كتابا كأنك تسخط 

ذلك. اترى اني أوازر من ابتدع في ديننا؟ كا! ما كنت بالذي يفعل ذلك، وال أوازر 

من يسعى في خافنا ما كنا على الهدى.

ث��م قلت: أنا أمرنا في كتابنا بالبراءة منك. ف��إن كنت كما كتب به إلينا 

عمالن��ا فأنت محق��وق بالبراءة، ومقصى م��ن جماعتنا؛ ألننا م��ا كتبنا ذلك 

اال عل��ى ان كلَّ م��ن ابتدع في ديننا خاف أس��افنا... فهو محق��وق بالبراءة، 

ومقصى من جماعة املس��لمني. فإن تكن أنت منه��م، فأنت الذي  أبحت لنا 

البراءة منك، وأحللت بنفس��ك ما البد لنا أن نفعله بك وبغيرك. وان لم تكن 

كذلك فأظهر االنتفاء من ذلك، وكّذب عن نفسك ما قيل عنك لتكون عندنا 

باحلالة التي تستحقها وتستوجبها...

وان��ي غير كات��ب إليك كتابا بعد ه��ذا، اال ان انتهي إلين��ا منك ما نحبه 

فننزل��ك من انفس��نا بحيث حتب. واهلل املس��تعان، وال ح��ول وال قوة اال باهلل 

العلي العظيم13.

-3  رس��الة من اإلمام عبد الوهاب إلى أهل طرابلس في مشكلة تتعلق 
بالوالية وتعيني كبار املوظفني، وهي رد على رسالة بعثوا بها إليه: » أما بعد: 

12- خرج نفاث هذا على احلكام الرس��تميني واخذ يطعن في ائمتهم وينقد االمام افلح في 
اش��ياء منها لبس الطرطور واخلروج الى الصيد )انظر: األزهار الرياضية 195/2-198( وتبادل 
نف��اث وافلح عددا من الرس��ائل كان آخرها م��ا كتب به افلح اليه وهي الرس��الة الثالثة التي 

معنا .
13- األزهار الرياضية 205/2



الن�شاط الثقايف يف ليبيا

174175

فإني آمركم بتقوى اهلل، واالتباع ملا امركم به، واالنتهاء عما نهاكم عنه. وقد 

بلغني ما كتبتم إلّي به من وفاة الس��مح، واستخاف بعض الناس »خلفا«، 

ورد أهل اخلير ذلك. فإن من ولى »خلفا« من غير رضا إمامه فقد أخطأ س��يرة 

املس��لمني، ومن أبى توليته فق��د اصاب. فإذا أتاكم كتاب��ي هذا فليرجع كل 

عامل اس��تعمله منكم الس��مح على عمالته التي ول��ي عليها اال »خلفا« 

حتى يأتني أمرى. وتوبوا إلى بارئكم، وراجعوا التوبة لعلكم تفلحون«14.

أما الرس��الة األولى فتتميز بالتركيز وااليجاز الش��ديدين. وكأن الكاتب - 

وهو يس��تعد خلوض املعركة احلربية - اليجد من الوقت ما يس��مح بأكثر من 

ذل��ك. ولع��ل في هذا االيج��از من الباغة م��ا يغني عن تس��طير الصفحات 

الط��وال، وكأن هذا االيجاز يعني انه ال مجال للكام، وامنا اجملال للس��نان، وقد 

كان.

ورس��امة اإلمام أفلح إلى نفاث تتس��م بالطول واإلطناب. فهي أطول مما 

ذكرنا ولكننا اختصرناها. وهي تناسب في طولها مقام املراوحة بني الترغيب 

والترهيب، واالرخاء والش��د، واإلدناء واإلقصاء، التي س��ار عليها الكاتب. وألن 

املوضوع يتعلق باإلمامة كان أفلح حريصا على أن يثبت أحقيته فيها، وكونه 

خير خلف خلير س��لف. وهو ينسب توليه احلكم إلى اهلل حتى يظهر خصمه 

ف��ي صورة م��ن يخرج على طاع��ة اهلل، ومن يناص��ب ارادة اهلل العداء. وعلى 

الرغم مما يظهر في آخر الرس��الة من س��آمة الكاتب، وملله تكرار مراس��لة 

نفاث دون جدوى، فقد تركت الرس��الة الب��اب مفتوحا على مصراعيه، وأبقت 

الفرصة أمام نفاث لينضوي حتت لواء أفلح مرة أخرى، ويعلن حبه له، فيكون 

اجلزاء من نوع العمل، ويقابل احلب باحلب.

ورس��الة اإلمام عب��د الوهاب فيها اعت��دال، فا إيجاز وال إطن��اب. وألنها 

كسابقتها متس مش��كلة تتعلق مبوضوع اإلمامة في الصميم، وتبني حقوق 

احلاك��م على احملكوم، اس��تندت في تقري��ر احكامها على حك��م الدين. وما 

جرى عليه عرف املس��لمني. وتصر الرس��الة على رفض تعي��ني »خلف« بعد 

وفاة »الس��مح« ووصم من فعل ذلك باخلطأ، فتذكر اس��مه ثاث مرات تعبر 

14- الشماخي: السير ص 180 ، 181

ف��ي أوالها عمن اختاره بأنه »بع��ض الناس« فهم أوال »بعض« وهم ثانيا من 

عامة »الناس« الذين ال يس��تحقون أن يعبر عنهم باملسلمني. وتضع ثانيتها 

اس��م »خلف« في اسلوب شرط يقع هو في فعل الشرط، ويأتي اجلواب بعد 

ذل��ك باحلكم عل��ى من فعل ذلك باخلطأ، ليس ضد اإلمام فحس��ب، وإمنا ضد 

املس��لمني وتقاليدهم وأعرافهم. أما الثالثة فتضعه في اس��لوب حصر يقع 

في��ه هو مس��تثنى، وحترم��ه بهذا - دون غيره م��ن العمال - م��ن أن يكون له 

صفة الش��رعية، أو حق تس��لم زمام األمور. وتنتهي الرس��الة بطلب التوبة 

منهم، بغية إش��عارهم بأنهم قد ارتكبوا إثماً يستوجب التوبة، وباشروا ذنبا 

ال ميسحه اال تكرار الدعاء، ومراجعة الندم .

أما األقاصيص التعليمية واحلكم واألجوبة فمن أمثلتها:

-1 م��ارواه الدرجيني في طبقات األباضية نقا عن الش��يوخ: » أن ثاث 
نس��وة صاحلات مجته��دات اجتمعن يوما بجبل نفوس��ة، وحتدثن فيما طاب 

له��ن التحدث إل��ى األماني حتى قالت إحداهن: امتنى لو ان اهلل س��اقنى إلى 

ق��وم جهال فأعلمهم ما يحتاج��ون إليه من أمور دينه��م، فيرحمني اهلل مبا 

أعلمه��م من فضل العلم والتعلي��م. وقالت الثانية: أمتنى أن آوي إلى مأل من 

املس��لمني في ليلة ذات مطر وبرد وقد بللهم املطر ومتكن منهم البرد واجلوع 

فأنهض فأعالج لهم ما يذهب عنهم البرد واجلوع فيرحمني اهلل بهم بفضل 

الصدق��ة وحرمة الصاحل��ني. وقالت الثالثة: أمتنى ل��و تزوجني رجل ذو غلظة 

وفظاظ��ة فيحملني ما يعجز عنه مثل��ي، ويكلفني من خدمته فوق طاقتي، 

ويؤذيني بأنواع من س��وء العشرة فأصبر على ذلك، وأطيعه فأنال بذلك خيراً، 

فيرحمني اهلل بفضل حسن التبعل والصبر على الألواء ..«15.

واله��دف التعليمي واض��ح في هذه القصة التي وضعه��ا خيال الكاتب 

ليوجه الناش��ئة بطريق غير مباش��ر إلى جانب احلق واخلي��ر، والعمل لصالح 

املس��لمني، واالمتثال ألوامر الدين، وان كانت املراج��ع األباضية تصر على انها 

قصة واقعية.

15- ص 132
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-2 مارواه الشماخي من حكم أبي عبد اهلل محمد بن بكر كقوله: » هم 
أهل زمان كالس��بخة ان ابتلت زلقت، وان جفت خدش��ت« وقوله »كالتيوس 

ا ن اجتمع��وا تناطحوا، وان افترقوا تصايحوا« وقوله »قطيعة الرحم كقطع 

عض��و من اجلس��د ال يخ��اط وال ينخاط وال يرب��ط » وقوله »أهل ه��ذا الزمان 

مث��ل احلط��ب الصغير؛ اليربط فيصي��ر حزمة، والميكن ان يجع��ل في الغرائز 

فيرفع«16.

وتأثير البيئة في هذه احلكم واضح كل الوضوح، كما أن حسن صياغتها 

واختصار عبارتها، كان كفيا بأن ينشرها ويذيعها، لو أتيح لها وألمثالها من 

األدب األباضي فرصة االنطاق خارج حدود اجملتمع األباضي.

-3 وشكا بعض الناس إلى أبي اخلير توزين من علماء القرن الرابع فقال: 
أش��كو إليك من قلب قاس، وعقل ال يفهم، ولس��ان ال يسأل، وبدن ال يخشع، 

وي��د التعطي، ورجل الت��زور. فكان جواب توزين: دواء الس��ت بالس��ت: محبة 

املسلمني، وقراءة القرآن، والتضرع إلى اهلل عند السحر، وقيام الليل، والصيام، 

وزيارة املسلمني17.

وااليجاز الشديد، مع التزام قصر اجلمل، وإرسال الكام على عواهنه بدون 

تأنق أهم خصائص هذه الش��كاة، وجواب توزي��ن عليها. ولو ان الكاتب صرف 

نظره إلى احللي��ة اللفظية، لقال مثا بدال من »قلب قاس«: » قلب اليرحم« 

فيحقق - من ناحية - االنس��جام بني اجلم��ل املتتالية عن طريق التزام النفي 

في كل منها. ويحقق - من ناحية ثانية - السجع بني »اليرحم« و»ال يفهم«. 

كما يحقق - من ناحية ثالثة - التوازن املوس��يقي بني عبارة »قلب ال يرحم« 

وعبارة »عقل ال يفهم« اللتني تتطابقان في احلركات والسكنات.

-4 كان أبو إسحاق العالم الزاهد ال يفتأ يقول ألهل بلده: » اضمنوا لي 
اربع��ا اضمن لكم اربع��ا: األذان والصاة وتعليم اخلط وحف��ظ القرآن الكرمي، 

يس��لم مس��افركم، وينم رزقكم، وتطفأ نار احلرب عنك��م، ويرتفع القحط« 

فإذا جاء إلى املس��جد ولم يجد أحدا غضب غضبا ش��ديدا واسمعهم قوارع 

16- سير ابي الربيع ص 165 وسير الشماخي ص 389
17- معمر: األباضية 151-149/3

التأنيب، ورمبا قال لهم: » ياأهل إشارن صرمت إشارن«18.

ونص أبي إسحاق هذا ذو شطرين. فهو في شطره األول دعوة إلى املواظبة 

عل��ى ام��ور اربعة ال توج��د - في نظري - عاق��ة قوية بينه��ا جميعا، كما ال 

توج��د فيها - أو في بعضها - مزية خاصة عل��ى غيرها من األوامر كالصيام 

والزكاة واالمر باملعروف والنهي عن املنكر.. وغير ذلك. ويرتب أبو إسحاق نتائج 

خطيرة على هذه األمور االربعة بالذات، ويأخذ على نفسه عهدا بضمان وقوع 

النتائج اذا وقعت املقدمات. وهي ضمانة ال يقدر على حتقيقها - بدون ش��ك 

- أب��و إس��حاق، وكان عليه ان يتركها ملقام النب��وة أو األلوهية، كما في مثل 
قوله صلى اهلل عليه وس��لم حكاية عن اهلل تعالى: » تضمنت ملن خرج في 

سبيلي...«

ولعل ش��عور الس��امع بهذا املعنى قد س��لب هذه املقال��ة تأثيرها، وهو 

ما يكش��فه الش��طر الثاني من النص حني بني صراحة ان رد الفعل لم يكن 

مش��جعا، وان املستجيبني للنداء كانوا قلة أو ال أحد، وان ذلك سبب ثورة أبي 

إس��حاق وغضبه. ولو أنه تدبر قوله تعالى: » إنك ال تدهي من أحببت، ولكن 

اهلل يدي من يشاء « ملا ثار.

وينتهي النص بهذا اجلناس الغريب بني كلمتي »إشارن«، وهو جناس يبدو 

مفتعا لتحقيق النغمة املوس��يقية فحسب. واال فإن كلمة »األظافر« تبدو 

نابية لو وضعت في هذا املقام مكان الكلمة البربرية »إشارن«.

-5 ومن أقصر األجوبة ما كتب به بعضهم إلى نفوس��ة: » كا س��وف 
تعلم��ون ث��م كا س��وف تعلم��ون« فأجابهم محم��د بن جنون الشروس��ي 

النفوس��ي: »أل��م نهل��ك األول��ني ث��م نتبعه��م اآلخري��ن. كذل��ك نفع��ل 

باجملرمني«19.

-6 كذلك يروون أن أبا  س��هل الفارس��ي20 قد دون اثني عشر كتابا وعظا 

18- معمر: األباضية 211/3 واش��ارن االولى اس��م بلد اما الثانية فيعنى بها معناها البربري 
وهو االظافر )املرجع السابق هامش 1(

19- سير الشماخي ص 323 ، 324
20- قال الش��ماخي: غلبت عليه العزوة الفارس��ية وليس بفارس��ي وامنا هو نفوس��ي وأمه 
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وتخويفا وتذكيرا باللغة البربرية21. ويبدو أنه لم يكتب شيئا من ذلك باللغة 

العربية، فقد ق��ال الدرجيني عن إنتاجه: »وجميع ما حفظ من ذلك فإمنا هو 

بلسان البربر«22. 

 ب - الشعر
عل��ى الرغم من قلة ما حتت ايدينا من ش��عر أباضي، فإن الش��واهد تدل 

على انه كان هناك شعراء أباضيون كبار، وأنه كان من بني حكام األباضية من 

يتذوقون الشعر ويجازون عليه، وأن هناك من الشعراء األجانب من قصدوهم 

طلبا للعطاء. وقد ظهر ذلك بشكل واضح حتت حكم الدولة الرستمية التي 

عرف عنها احتضانها للعلم، وتشجيعها لألدب، وعرف عن حكامها الشغف 

بالبحث واالطاع والتأليف. 

ومن الشعر األباضي الذي وصلنا ما يأتي:

-1 من قصيدة لإلمام أفلح – ثالث رؤس��اء الدولة الرستمية23 - تسمى 
»حتريض الطلبة« وكانت مما يحفظه التاميذ وينشدونه في املناسبات:

آثارا  العلم  ألهل  أبقى  وابكاراالعلم  روحا  أشخاصهم  يريك 

مامات عبد قضى من ذاك اوطاراحي – وان مات – ذو علم وذو ورع 

ومنقصة  جهل  على  حياة  كميت قد ثوى في الرمس أعصاراوذو 

لهم  ان  العلم  أهل  عصبة  وحضاراهلل  غيابا  الناس  على  فضا 

بالعلم مكرمة  ادباراالعلم علم كفى  باجلهل  كفى  جهل  واجلهل 

به شرفا  اكرم  اسمه  عند  واجلهل عند اسمه اعظم به عاراالعلم 

منزلة لإلنسان  العلم  اقدارايشرف  لإلنسان  العلم  ويرفع 

رستمية من بيت اإلمامة ولذا غلب نسبها عليه )ص289(
21- الطبقات ورقة 149 والسير ص 289

22- الطبق��ات ورقة 149 وهناك أمثلة اخرى نثرية اجلناها لقس��م الش��عر ألنها جاءت في 
نص يجمع بني الشعر والنثر

23- سبق احلديث عن امتداد نفوذ هذه الدولة حتى خليج سرت

أحد  وال  فضل  له  در  في الناس يدري لذاك الدر مقداراالعلم 

اخباراللعلم فضل على االعمال قاطبة  فيه  روينا  النبىء  عن 

ليلته  بات  علم  طالب  في العلم أعظم عند اهلل اخطارايقول: 

مجتهدا  هلل  سنة  عابد  اسهارامن  الليل  واحيا  النهار  صام 

على الطالبني  مداد  ان  اسطاراوقال:  القرطاس  وعلى  ثيابهم 

لهم  املكرمني  الشهداء  دم  أخيارامثل  العلم  بأهل  فأكرم  فضل 

كذا  األنبياء  يرثون  هم  وأخباراوقال  احاديثا  روينا  فيهم 

صاراأكرم بهم من ذوي الفضل املبني لهم  أيديهم  في  النبوءة  إرث 

راحلة فوق  رحا  العلم  إلى  وصل إلى العلم في االفاق اسفارااشدد 

وأقطاراواصبر على دلج اإلغساق معتسفا  أحزانا  الرض  مهامه 

رحالهم  في  رجاال  تزور  زوارا حتى  العلم  بأهل  فأكرم  فضا 

ابراراوالطف مبن أنت منه العلم مقتبس  منك  يوم  كل  له  جدد 

وإجهاراوأحسن الكشف عن علم تطالبه  سرا  دراسته  والزم 

تخزنها  للصحف  جامعا  اسفاراوالتكن  العير  يحمل  كالعير 

تورثه  الذخر  نعم  الفضيلة  آثارانعم  أحسنت  إن  اليوم  لنفسك 

تألفهم   الناس  بخير  هممت  وأخياراوإن  أبرارا  بالعلم  ألفت 

ومختارافاطلب من العلم ما تقضي الفروض به مضطرا  بعلمك  واعمل 

الناراواطلبه ما عشت في الدنيا ومدتها  تورد  ال  أن  العرض  ملوقف 

مفخرة  جتعله  ال  هلل  وأحضاراواجعله  بدوا  به  ترائي  وال 
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وهي قصيدة طويلة تقع في 44 بيتا24.

وقد ش��طرها الرحالة األديب الش��يخ على بن أحم��د العماني من علماء 

األباضية املش��رقيني في أثناء س��ياحته بالقارة اإلفريقية في أواس��ط القرن 

الثالث عشر. ومن ذلك قوله:

آثارا( العلم  ألهل  أبقى  نارا)العلم  قد  العلم  بشموس  وليلهم 

وأبكار(يحي به ذكرهم طول الزمان وقد روحا  أشخاصهم  )يريك 

ورع( وذو  علم  ذو  مات  وان  األبرار ما مارى)حي  إن كان في منهج   

)ما مات عبد قضى من ذاك أو طارا(أو أنها غبرت أشخاصهم ومضوا 

عارا)وذو حياة على جهل ومنقصة(  أم  نال  أخيرا  يبالي  وال 

مدته   طول  في  عدم  )كميت قد ثوى في الرمس أعصارا(حياته 

)فضل على الناس غيابا وحضارا()هلل عصبة أهل العلم إن لهم(

 ومن يرد غير خير العلم ما اختارا)العلم علم كفى بالعلم مكرمة (

  كم جاهل بأمور الدين مختبط             )واجلهل جهل كفى باجلهل إدبارا( 25

-2 قال أبو يعقوب يوس��ف بن إبراهيم من قصيدة يرثى بها ش��يخة ابا 
س��ليمان ايوب بن إسماعيل26،   وكان قد أصيب باجلذام مدة قبل وفاته وعجز 

عن احلركة:

أيوب ال  ايوب  ما  اجمللوبأيوب  الردى  قدر  به  أودى 

وتلونت أيامه  تعقيبفتصرمت  وللردى  عليه  حينا 

بعدما من  الردى  أشراك  اجلوبعلقته  وجاب  مئة  على  أوفى 

24- دبوز 376/3 ، 377 وانظرها كذلك ملحقة بكتاب الدعائم ص 328 – 331
25- األزهار الرياضية 190/2 وبقيتها متتد الى ص 194

26- وضع��ه الدرجين��ي في الطبقة احلادية عش��رة أي أنه من رجال النص��ف االول من القرن 
السادس

وكذا الفتى لم يخطه املكتوبما خط في املكتوب ال يخطى الفتى

خطوبحكمت عليه بها املنية حكمها ولوحته  املمات  قبل 

وتنحلت أتراحه  به  طبيب سدكت  منه  يشف  لم  أوصاله   

البلى بعد  بجسمه  البالء  دبيبدب  احلياة  طول  به  فله 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفاته عند  الروح  منه  املسلوبفانسل  الطاهر  وأمي  بأبي 

مماته قبل  سنني  سبع  مات  والتركيببل  الروح  اال  يبق  لم 

وليلة مر  يوم  ما  كل  التقليبفي  ظهره  يقلب  ابدا 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ورحمة للعباد  ذكرا  كان  ملنيبقد  وانه  للعاملني 

يقودهم الصابرين  أمام  املنكوبوأتى  الصابر  أنت  فألنت 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجنومها العال  السموات  والروببكت  والفال  عليه  حزنا 

ملا خلت منه وحسن النيبواستوحشت منه املساجد كلها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بسطة ربي  اهلل  أتاه  في العلم واجلسم الكرمي لبيبرجل 

متخشع خالص  عبد  متعوبهلل  متهجد  متهلل 

حسراتنا تنقضي  ما  غائبا  أيوبيا  حني  والت  عليه  أبدا 

واسماعنا أبصارنا  عن  غبت  غيوبعن  القلوب  عن  حتجبنك  لم 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



الن�شاط الثقايف يف ليبيا

182183

ميتا عنا  وغبت  رحلت  رقيبفلئن  علي  الدنيا  في  للحزن 

مسفوحة وعبرة  أجل  تنوبخطب  اخلطوب  ان  مهراقة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنعموا ثم  االرض  حتت  لعجيبجعلوه  ذا  إن  للخالئق  يا 

ضمنته الذي  الظل  على  رحيبلهفي  واملستراد  الثرى  بطن 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مظلم ليل  بجوف  للصالة  غريبمن  حالك  أسود  والليل 

يومه تطاول  اذا  للصيام  لهيبأو  وهاج  طرفاه  وامتد 

بعده واألرامل  لليتامى  حروبأو  العاملني  في  وتواترت 

حولها تفاقم  اذا  لألمور  غريبأو  بعد  والرأي  النهى  أهل 

بفقده العظيم  اخلطب  خطوبوتفاقم  عليه  هانت  ولرمبا 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 فعليه    رحم��ة   ربه   وسام��ه               حتى   القيام��ة   واإلله   وهوب27   

3- كما وصلنا ش��عر كثير للش��يخ أب��ي نصر فتح بن نوح امللوش��ائي 
النفوسي معظمه في املواعظ واحلكم وأقله من الشعر اخلالص وبعضه من 

ناحية اخرى – يحتفظ بوحدة القافية وبعضه ينوعها في أش��كال مختلفة 

كما أن بعضه اآلخر ميزج بني النثر والش��عر ويلتزم في جزئه املنثور الس��جع 

واجلن��اس وقصر اجلمل وغير ذلك من احملس��نات البديعية ه��ذا باإلضافة إلى 

ماوصلنا من جهوده املوفقة في نظم العلوم وبعض املباحث الدينية وسنقف 

طويا أمام إنتاج أبي نصر ألنه أغزر إنتاج وصل إلى علمنا ألديب اباضي.

أما عن حياة الش��اعر وثقافته، فكل ما نعرف عنه انه من علماء النصف 

27- طبقات الدرجيني ورقة 193 ، 194

األول من القرن الس��ابع28، وأنه عاش فترة تزيد عن 57 سنة29 حافلة بالبحث 

والتأليف والتدريس، وأنه نش��أ بني يدي خاله البحر الزاخر الش��يخ أبو يحيى 

زكري��ا بن إبراهيم الباروني املش��هور بغ��زارة العلم والفضل في نفوس��ة30. 

ويصف لنا االستاذ معمر جانبا من نشاط الشاعر قائا »كان أبو نصر يجلس 

على حافة اجلبل متجها إلى الش��مال حيث تنبسط أمامه السهول اخلضراء 

الفس��يحة التي متتد ما بني جبل نفوس��ة والبحر. وفي ه��ذا املوقع اجلميل.. 

نظم أبو نصر أغلب ش��عره وأكثر متونه وفيه الف مقاماته الرائعة التي نحا 

فيها منحى جديدا بالنس��بة إلى ما عرف من أس��اليب املقامات وأغراضها.. 

وكان ف��ي اللي��ل يبدأ نوعا آخر من النش��اط؛ اذ كان يلقي دروس��ا عامة على 

الناس في املسجد بعد صاة العشاء، ثم يفزع إلى كتبه ومراجعه الضخمة، 

يحق��ق ويدرس. وينهي ليله بالعبادة ومناجاة ربه، ثم يعود في الصباح الباكر 

إلى مهنة التدريس لينشىء جيا من الشباب الواعي املسلم ..31 «

ومن أمثلة شعره الذي وصلنا:

أ - قوله في احلكمة وحفز الهمة:

لدني��ا وأخ��رى عامال بالتش��مرأحب فتى ماضي العزائم حازما

املتدث��روأما أخ��و النوم��ات ال مرحبا به الراك��د  باجلث��وم  وال 

    ب -وقوله يصف طريق السمو واجملد:

وسهر الليالي والسرى والتهجرسما من سما باجلد والعزم والصبر

ج- وقوله مصورا الناس من املوت قبل وبعد مواراة اجلسد:

28- األباضية في موكب التاريخ 98/3 ومقدمة منت النونية بقلم أو اليقظان ص 2
29- يقول ابو نصر في احدى مخمساته:

متأل حقبا باحتاب ألشطر                اال فاسمعوني ثم عوا قول ذي حجر 
                                      وأربي على السبعني خمسا من العمر

30- مقدمة منت النونية ص 2
31- معمر 100/3 ، 101
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وتأبى الطباع االنتقال عن الضيرترى عند ذكر املوت للنفس نفرة

فآرزت حر  خرفان  دهي  املنوركذئب  القتطاف  فعادت  وغاب 

     د- وقوله معاتبا قراء عصره:

فوجدتهم قرائنا  إلى  بألسننظرت  مولعني  املعاش  بفقه 

 ه�- وقوله يصف االنسان في معركة احلياة:

كناعٍس اال  دنياه  في  املرء  أحاطت به األمواج في جلج البحروما 

 و- وقول��ه في مخمس��ة ف��ي املواع��ظ والنصائح واحلك��م على حروف 
املعجم:

كتاب في  خط  كالم  الوهابأسنى  البارىء  اإلله  حمد 

بصواب حكته  اخملمس  الرتابهذا  املعجم  حروف  على 

انشدته ذكر اولي األلباب

   وق��د تنقل ف��ي قافية هذا اخملم��س من حروف هجائي إل��ى الذي يليه 
متبع��ا الترتيب الهجائ��ي املغربي مع ذكر اس��م حرف القافي��ة في أول كل 

مجموعة. فكان يقول مثا:

ألف ألفت مؤلف األدباء ....  

باء بدا الهدى كالغيهب......  

تاء توى من ضيع املوقوتا ....  

ثاء ثوى حب الثواني الابث .....  

ومما جاء في هذه اخملمسة قوله:

ياصاح واسمعن  حذار  الوضاححاء  األبراق  ثغر  سحر  من 

األرباح عن  تخالبا  الراحيلهبك  صفر  أضت  قليل  عما 

من صالح األعمال جم احلاب

شماخ امرىء  نار  خبت  واألسناخخاء  باألجنار  يفخر 

النواخ للفتى  اال  الفخر  األشياخما  مخيم  التقى  حيث 

أولى النهى والعزم واأللباب

ز- ومما جاء في مخمسة أخرى في املواعظ واحلكم:

التذكر سوى  أعني  وال  من أبناء جنسي والعفاء عن الغيرأقول 

ألشطرأال فاسمعوني ثم عوا قول ذي حجر باحتالب  حقبا  متأل 

وأربي على السبعني خمسا من العمر

مصححا جوهريا  كالما  مصوغا من اسنى همة بلغت نصحاخذوه 

أو محا أفصح  األعناق  به  ابرحاتعيد  لن  قال  األسماع  يلج  متى 

عسى يرد األعماق وردا بال صدر

ملبسفأول ما أوصى به في مخمسي خير  التقى  سرابيل  لباس 

واإلنس اجلن  من  أقوام  ساد  فنسبه  بذوي  وال  مال  ذوي  وليسوا 

وال نيل ما نالوا ببيض وال سمر

واعيا كان  من  اهلل  أوصى  من أهل القرون السالفات اخلواليابذلك 

البواقيا العصور  أهل  به  تقاتياونادى  حق  اليوم  اتقون  وقال 

يطاع فال يعصى وشكر بال كفر
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ح- ومن قصيدة له في املواعظ واحلكم أيضاً:

باليوسفيات ال  املتيم  هماتأنا  قط  إليه  نهنهتني  ما 

أطلبها العلم  فنون  تيمتني  ما النفس باقية في هيكل الذاتبل 

ورناتلست الغداة مبن يبكي على دمن بحنات  الرجام  صم 

مبزجي  الغداة  بأمواتلست  أحدوها  السباسب  لى 

موداتلست الغداة بصب خاضع طمعا ارجو  غانية  وصل  في 

راغبة األخيار  منادمة  في  مبوتاتبل  يفضي  أجل  إلى  نفسي 

مذهبنا نور  هم  ماهم  هم  املرواتهلل  ارباب  الدين  قادة  هم 

ط- وقال أيضاً يشفع مخمسة األمير أبي زكرياء احلفصي فعشرها فجاء 

نظمها على سنن املعنى األول:

واللواء الباساء  كاشف  بالضراءيا  السراء  قارن  يا   

دعاء وأجب  نداء  األعباءاسمع  من  الظهر  وخفف   

رجاء يدي  بني  لي  ان حشرجت في صدرها حوباءفإن 

األنباء مبلغ  االالءفحمدا  ذو  اهلل  عليه  صلى 

آل خير  األتقني  األجيالوآله  غرر  الزمان  زمن 

تصوب أجفانه  ملن  شبوبواها  كأنها  بأدمع 

مشبوب لهب  حشاه  يذوبوفي  حرها  من  فجسمه 

النشيب زمانه  طروبأورطه  الصبا  لهو  من  أيام 

الذنوب تقبضه  اذا  شعوبفهو  تعلقه  ان  وكاد 

السؤال لدى  كفيه  محاليبسط  بال  من  يا  دعاؤه   

وهكذا إلى آخ��ر القصيدة ينتقل بالقافية من ح��رف إلى حرف بالترتيب 

الهجائي املغربي حتى يأتي على جميع حروف الهجاء.

ى- ومن قصيدة له يرثي بها املرحوم الش��يخ أب��و زكريا يحي بن إبراهيم 

الباروني وعدتها أربعون بيتا:

واملقل لألجفان  وأجدر  تفنى بكاء على اإلسالم لم تبلأحرى 

اهلل مقلة من أسأل  بسطو دعها تسيل  عليها  يسطو 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدين في جدث بدر  ما غاب  باألملأبعد  اآلداب  بنو  احلياة  يهنى 

ناظره زال  لطرف  البقاء  حني اعترته بنات الدهر بالسملكيف 

السفح  ساحة  على زر  يزيد  دمعا 

أرفنني الغربي  بجانبه  أرعى قبر  بت  أجله  من 

لقاطنه رعيا  لساكنه  سحت عليه عيون املزن لم تزلسقيا 

الذي حييت يحي  أبا  الولى  يألأعنى  ولم  مبحياه  العلم  صوى 

مدفنه الناس  فوافى  النعاة  والنسلهب  باآلباء  يفديه  كل 

به يا موقفا شهدت نفسي حقائقه عجيجا  عجت 

اللحد مكرمة الناس عند  وال تزاحم باب البيت من عجلتزاحم 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفجعتها الدنيا  هذه  أذى  على ومن  التراب  حشو 

يا وحشة السير الغرا عن األوليا غربة الدين بعد الشيخ مفتقدا

قدما جرى في نبي اهلل والرسلال عن تراض جرى حكم املنون به

وفي الذرى لوعول صعبة السبلقسرا على األسد في األغيال واغلة
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مفاخرة انثى  فلتلد  الطولكمثله  آخر  عن  ولدت  فال  أوال 

واخلطليستصحب احلق في أحكامه ابدا الهزل  دون  اجلد  ويورث 

خالئقه محمود  الشمائل  مأمون عيب نقي العرض ذو بذلعذب 

وأرملة يأتيه  البؤس  لذى  تأتي بأيتامها شعثا من الهزلفمن 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شماتته املبدى  الشامت  مهال بفيك تراب السهل واجلبليأيها 

أرومته طابت  خلف  جنله  ما مات من أنهج االوالد للسبلفي 

لعنصره نزاعا  الشبل  مندخليستأسد  غير  أصيال  تؤول  حتى 

خور وال  ال  بوهن  نقول  املثللسنا  اجلو قوال صادق  لك   خال 

ك- ومن قوله أيضاً نظما ونثرا في النصائح واملواعظ والوصايا:

زمن عضه  ما  اذا  املهني  للشرنباتهذا  دهره  طغا  وإن 

ناصره عز  ال  متعسا  به  لباتأخسأ  الضيم  سجون  في  فإنه 

ال ظف��ر بج��د عاص وم��ن دان أو ق��اص وال عا كف املنتخ��ي ولو كان في 

النس��ب أخي ومرحبا باملطيع ولو عاملني بالتقطيع وعوفى املتقي من ش��ر 

ما يتقي...

وقوله في نفس النص:

ناوإن الشماتة ال تشفيك من حنق من  يجديك  ال  التحاسد  كما 

الداوهبك احملكم في كل البسيطة هل القائل  أين  الهم  من  تخلو 

 كل من غدا على ظهرها وراح، مش��غول البال ما اس��تراح. حتى األجنة 
في األرحام، من بني سام ويافث وحام، كل أهداف السهام، وموقع هذا الرهام. 

أروني خلفا خلوا، وس��ليم اخلاطر سفا وعلوا، وهيهات لن ترى اال نضوا وبلوا. 

فإن��ا هلل؛ جفت احلضارم، وعفت األكارم، ونبتت الص��وارم، وكثرت املغارم. لم 

تر اال عبدا مال، وعابد مال، وفاس��د أعمال، ومتصنعا بأسمال. فسد العمران 

والبيد، وأش��رفنا على ما ذكره لبيد. أليس في مس��اعي رجل رش��يد، فيبني 

التلع ويشيد. وميت باألساس القوى، وينشد عني الروى.

ومن نثر هذا النص قوله:

»ص��ني صائن الدي��ن والعرض، وم��ؤدى الواج��ب والف��رض، ومطيع ديان 
الس��ماء واألرض، وحوش��ي من اللوم، م��ن ليس على الدنايا هل��وم، وال للورى 

بظلوم ....«

وقوله:

»ل��و علم الغابر، مصرع العابر، وفهم مضم��ون املقابر، ما اغضى جفنا 
على س��نه... وال ادخر لش��هر وال س��نة، بل ينصاع على أثره، ويجوز الس��رو 

بأسره، ويندم على سالف شأنه وأمره، حبذا من اعتنى بذا، وهجر اخلنا والبذا، 

وأغضى على القذى، وآمن الناس من األذى...«

وطريقت��ه في ه��ذا النص أن يب��دأ ببيتني من الش��عر، يتبعهما بقطعة 

نثرية يلتزم فيها الس��جع واحملس��نات، ثم ينتقل إلى بيت��ني آخرين من قافية 

جديدة وهكذا. وقد اشتمل النص على قطع شعرية بعدد حروف الهجاء بادئا 

بقافي��ة الهمزة ثم الباء ثم التاء ... وهكذا إلى آخ��ر حروف الهجاء بالترتيب 

املغربي32. 

4- قال الشيخ إسماعيل اجليطالي:

ينقطع املر  فكل  عليك  يندفعهون  الهم  عنان  عنك  وخل 

فرج بعده  من  له  هم  يتسعفكل  ضاق  ما  اذا  أمر  وكل 

32- األمثل��ة الش��عرية أ ، ب ، ج ، د ، ه��� مأخوذة من األزه��ار الرياضية 139/2 واألباضية في 
موكب التاريخ 98/3-100 أما س��ائر األمثلة فمأخوذة من ديوانه املطبوةع طبع حجر وامللحق 
بكت��اب الدعائ��م ، صفحات 218 – 224 ، 224-224 – 242 ، 245-244، 260-250 ، 283-

282- 262 ، 286
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  إن البالء وإن ط�ال الزمان ب�ه                فاملوت يقطع��ه وسوف ينقط�ع33 

5- وهن��اك قصيدة من بح��ر الرجز نظمها محمد بن زكريا بن موس��ى 
الباروني عام 967 في بيان س��نده في دينه، وعدد أبياتها اثنان وس��بعون. وقد 

بدأت بقوله:

املذنب الضعيف  محمد  أرغبقال  حمدا  اللهم  أحمدك 

واإلياب والتوفيق  العون  األوابفي  النبي  على  صالتنا 

وآله صحبه  عن  الرضا  ربهثم  لقول  تابع  وكل 

أعالم هم  الرسول  تابع  والسالممن  الرحمة  عليهم 

مسندة ديني  نسبة  محكمةفهذه  وياقوت  در  كعقد 

مغيبا أكن  لم  ربي  مخيبابحمد  ونسبي  مذهبي  في 

الصبا لهو  في  الذيل  أجر  لعباولم  رهوا  دينى  يكن  ولم 

األدناس مبنزل  ارتضي  األنكاسوال  والهوى  اخلناء  أهل 

للغيد الدجى  في  أسير  والبيدوال  الفال  في  أهيم  وال 

تاها وجميل  قيس  فاهاكدأب  والبعيث  الفرزدق  ثم 

والغوغاء امللوك  في  للهراءبالشعر  مال  جرير  ثم 

يذكر كان  القيس  امرؤ  وعنتروالكندي  ونابغ  وطرفة 

دهرهم الهوى  في  وعاموا  ويلهمهاموا  وسلمى  ليلى  أجل  من 

واإلعجاب للفخر  أنتمي  والصوابوال  الدين  ألهل  لكن 

ثم انتقل إلى  الغرض املقصود وهو نسبة مذهب األباضيني فقال:

33- امللحق األول بأحكام الديوان ورقة 205 واجليطالي سبق احلديث عنه في فصل الدراسات 
اإلسامية

ديني في  سندي  عن  سائلي  والتبينييا  للدعوة  رشدت 

عجمه بغير  إفصاحا  وغمرةفهاك  شبهةة  كل  يزيح 

اجلالل ذي  تنزيل  بالكمالسندنا  خص  رسول  على 

نهتدي عباس  وابن  نقتديبجابر  أباض  وابن  والراسبي 

لهم والتالي  الرسول  حالهمصحابة  فاعرف  حقا  قادتنا 

الفضال الثقات  عن  الوالأخذناه  أهل  ومغرب  مشرق  من 

اآلثار حملة  به  متارىأتى  فال  خمس  بصرة  من 

اإلمام العلى  عبد  الهمامفمنهم  وعاصم  وداود 

القضا عند  سبقه  درار  املرتضىوابن  الفارسي  إمامهم 

فازوا رجال  عنهم  حازواقبله  قد  ذا  كل  وفعال  قوال 

نفوسة جبل  من  كم جاهدوا في الدين من عبوسهوجلهم 

املغرب بدار  الدين  بسيفهم قام كذا في املكتبوأظهروا 

أكتما زمان  بعد  محجمالكنه  طريدا  بل  غريبا  صار 

األخيار سيد  ذا  على  جارنصَّ  واحلديث  غريبا  بدا 

 ثم انتقل إلى بيان سنده هو وعمن تلقى من األساتذة فقال:

والرسول اهلل  دين  فلولأخذت  بذى  ليس  قدوة  عن 

الورى في  شيخي  داود  مراسمته  بال  به  ضاء  زماننا 

األشياخ عن  الدين  تراخىتلقف  بال  جد  خمسة  عن 

الطيب عيسى  ابن  هو  عن شيخه يحي الولي النجيبأولهم 
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والعلوم الفنون  صاحب  املعلومعن  أحمد  جنل  يعقوب 

رحال ثم  اخذ  اهلل  عبد  نزالعن  ثم  املغرب  حلضرة 

سما شيخ  عن  أخذ  مغتنماوثانيا  لكن  القاسم  أبو  هو 

جتادل ال  صالح  بن  يعقوب  تناضلعن  ال  العلوم  في  فاق  قد 

اجملاهد صالح  عن  يونس  املاجدعن  اإلله  عبد  شيخه  عن 

زكريا عن  أخذ  عن أحمد الشماخي التك ساهياوثالثا 

متارى ال  املذكور  صالح  ياقارىعن  ابنه  عن  ورابعا 

وخامسا   عن  جنل  أحمد   النقي                  هذان  عن  يونس  خذ  وحقق34        

6- وكتب الشيخ أبو عبد اهلل إلى أبي يعقوب يوسف بن نفاث القنطراري 
النفوسي يعاتبه ومما جاء:

رجية ان فيك  احلدثانقد كنت أحسب  نوائب  لصرف  ترجى 

يرجتى أمر  لإلخوان  فيك  اإلخوانأو  من  شىء  ال  فاراك 

رجاؤنا وخاب  فراستنا  األقرانراحت  مع  بنا  العداة  شمت 

   وقد مات أبو يعقوب بدرجني فيمن مات على يد املعز بن باديس35

أما قصيدة اإلمام أفلح فتكش��ف عن ش��اعرية صاحبها، وان كان يغلب 

عليه��ا الطاب��ع التقريري الوعظي. وه��ي - في كثير من أبياته��ا - اقرب إلى 

منظومات العلوم منها إلى القصائد الش��عرية. و » أس��لوبها بس��يط يدل 

على أن اإلمام أفلح قصد بها كل طبقات الشعب واملبتدئني من املتعلمني«36. 

ورمبا كان من أروع ابياتها قوله:

34- نس��بة دين املس��لمني واحدا عن واحد للباروني – ملحق بس��ير الشماخي ص 485 وما 
بعدها

35- سير الشماخي ص 466
36- دبوز 378/3

ومنقصة جهل  على  حياة  كميت قد ثوى في الرمس أعصاراوذو 

 فعل��ى الرغ��م من هدف��ه التهذيب��ي التعليمي، فقد وض��ع في صورة 
خيالية معبرة جعلته يقف على قدم املس��اواة مع أبيات احلكمة املش��هورة 

عند العرب. ويدانيه في اجلودة قوله:

أسفاراوال تكن جامعا للصحف تخزنها العير  بني  يحمل  كالعير 

 فهو يقطر حسرة على انتشار اجلهل والزهد في العلم بني الناس، حتى 
صاروا أقرب إلى العجماوات منهم إلى األناس��ي. وهو يحذر طالب العلم من 

أن يتح��ول العلم في يده إل��ى أداة جامدة ميتة غرضها التكس��ب واالرتزاق، 

واال فقد مزيته على س��ائر الناس، وصار مثلهم حيوانا أعجم في وسط مرتع 

للحيوان��ات. وتأثره واض��ح في هذا البيت بقوله تعال��ى: » مثل الذين حملوا 

التوراة ثم لم يحملوها كمثل احلمار يحمل أسفارا«.

وفي القصيدة أبيات ركيكة  ساقطة من ناحية األداء كقوله:

إدباراالعلم علم كفى بالعلم مكرمة باجلهل  كفى  جهل  واجلهل 

 فه��و باإلضافة إلى خلوه من العاطفة واخلي��ال، التبدو املقابلة واضحة 
فيه بني مكرمة العلم وإدبار اجلهل.

وأم��ا قصيدة أبي يعقوب يوس��ف ب��ن إبراهيم في الرث��اء فهي أقرب إلى 

الش��عر اخلالص م��ن كثير من النم��اذج الش��عرية التي عثرن��ا عليها. وهي 

قصيدة طويلة تس��جل إحساس تلميذ مخلص نحو أساتذ أقعده املرض ثم 

وافاه أجله احملتوم. وظاهرة املوت - على الرغم من أنها من الظاهر الطبيعية 

املألوفة - من املواقف التي تهز مشاعر اإلنسان، وتوقظ كوامن نفسه، وتهيج 

عاطفته. ولذلك فإن ش��عر الرثاء يعد - في جملته - من أصدق أنواع الشعر 

عاطفة، وأقرب إلى عقول الناس وقلوبهم.

والقصيدة وإن كانت تبدأ هذه البداية الضعيفة:
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أيوب ال  أيوب  ما  اجمللوبأيوب  الردى  قدر  به  أودى 

 وإن كانت حتوي كثيرا من األبيات اجلامدة التي يغلب عليها روح التكلف، 
فإن فيها عددا ال بأس به من النماذج املعبرة الصادقة. انظر مثا إلى قوله:

اجلوبعلقته أشراك الردى من بعد ما وجاب  مئة  على  أوفى 

 حيث صور املوت أو الهاك في صورة صائد ينصب حبائله ويلقي شباكه 
لإليق��اع بكل ما ترميه األقدار ف��ي طريقه، وإن كانت الصورة قدمية ترددت في 

أشعار السابقني.

 وانظر كذلك إلى قوله:

واسماعنا ابصارنا  عن  غبت  غيوبإن  القلوب  عن  حتجبنك  لم 

 فه��و يصور حقيقة واقع��ة تتمثل في تصور احملب حبيب��ه ماثا أمامه 
باجلس��د، لقوة مثوله أمامه بالروح. وإن كان يعيب البيت وصل همزة القطع 

في »اس��ماعنا« للحفاظ عل��ى الوزن. وقد كان في مقدور الش��اعر أن يقول 

مثا: »أوسمعنا« بدالً من ارتكاب هذه الضرورة.

كذلك من أحس��ن أبي��ات القصيدة أبياتها التي تس��جل مآث��ر الفقيد 

وأعماله اخلالدة، من صاة وصيام وعطف على األرامل واليتامى وحل ملشكات 

األمور. وحس��ن التصوير واضح في هذه األبي��ات، وإن كنت ال أجد ارتباطا بني 

ش��طري كل من البيتني اخلامس والعشرين والسادس والعشرين، ولعل هناك 

حتريفا في روايتهما.

والقصيدة – بعد هذا – ال تخلو من بعض املآخذ األسلوبية كاستعماله 

كلمة »أيوب« في البيت الس��ابع عشر التي يتعثر اللسان في نطقها، ولكن 

هي القافية التي أرغمته على استعمالها. ومثل استعمال »بها« في البيت 

اخلامس. وال أدري عام يعود الضمير فيها، وال ما قيمة اجلار واجملرور جميعا.

وماحظة أخيرة وهي أن البيت الثاني والعش��رين رويت كلمة »ضمنته« 

فيه »بالظاء« وذلك طبقا لنطق الليبيني لهذا الصوت، والذي يبدو أقرب إلى 

النطق القدمي من نطق سائر الباد العربية37.

وأما أبيات أبي نصر فتح بن نوح فلعلها – في معظمها – أقرب ما وصلنا 

من ش��عر األباضيني إلى روح الش��عر وجوهره. وقد كفانا األس��تاذ على يحي 

معم��ر مئونة التعليق على بيتها األولني بقوله: » قارن بني الرجال الثاثة في 

هذي��ن البيتني. انظر إلى ه��ذا الفتى احلازم ذي العزمي��ة املاضية الذي يكافح 

من أجل احلياة الس��عيدة في الدنيا واآلخرة.. ثم انظر إلى هذا الكسان الذي 

يقطع يومه بالنومات.. اس��تمرأ البطالة وتعود على االمتداد، ال يصلح لدنيا 

وال لدي��ن. أما الصورة الثالثة فهي لهذا الرجل الذي يقبع في زاوية املس��جد 

أو البي��ت قد تلفع بثوبه وركد ركود الصخر، حتس��ب ان احلياة قد فارقته فهو 

جاثم جثوم اجلماد ال روح له وال حركة...38 

ومن شعره اجليد كذلك قصيدته في الرثاء التي رثى بها الشيخ أبا زكريا 

البارون��ي، وبدايتها قوية، كما أن صوره��ا - أو كثيراً من صورها في احلقيقة - 

ينم عن خيال خصب وعاطفة صادقة. ومن أجمل أبياتها قوله: 

ناظره زال  لطرف  البقاء  بالسملكيف  الدهر  بنات  اعترته  حني 

وكذلك أبياته التي يتحدث فيها عن نزول املوت بكل مخلوق حتى األسود 

في عرينها والوعول في ذرى اجلبال.

ورغم أن بقية ما وصلنا من ش��عره ف��ي املواعظ واحلكم فأنت حتس أثناء 

قراءته بقوة عارضة الش��اعر وحس��ن اختي��ار ألفاظه، وحتس��ن في بعضها 

بعاطفة صادقة وش��اعرية متدفقة. وم��ن أمثلة ذلك النص رقم ح الذي يبدأ 

بقوله:

باليوسفيات ال  املتيم  هماتأنا  قط  إليه  مانهنهتني 

 وفي��ه إلى جانب ذل��ك حديث صريح عن مفهوم الش��عر عند األباضية 
وصفات الفخر عندهم وهي الش��غف بطلب العل��م، ومازمة األخيار، وعدم 

37- في نطق الضاد القدمية ارجع الى »األصوات اللغوية« للدكنتور ابراهيم أنيس ص 50
38- 98/3 ، 99 وانظر تعليقاته على األبيات ج ، د ، ه� ص 101-99
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الركون إلى اللذات أو املشاركة في مغامرات الصبا ولهو الشباب.

ويسير على نفس اخلط قصيدة أخرى له بدأها بقوله:

رسم وال  بربع  وجدي  ما  بالترمنخليلي  هاجني  حر  ساق  وال 

  وال همتى  عوج  املطايا  إلى احلمى     أسائل    عن    قطانه    كل    معلم39

ويتضح  كذلك من النماذج التي س��قناها ومن س��ائر قصائده الشعرية 

املوج��ودة بديوانه أن الش��اعر كان مم��ن يدينون مبذهب الصنع��ة، ويخضعون 

الشعر ملقدرة الشاعر اللغوية ويتخذونه أداة إظهار البراعة اللفظية. ولهذا 

جند الش��اعر يهتم بالقالب أكثر مما يهتم باملعنى، وبالش��كل أكثر مما يهتم 

باملضم��ون. فهو تارة يلجا إلى اخملمس��ات، وأحيانا يعش��ر قصائد غيره، وفي 

أحي��ان أخ��رى يلتزم ش��كل القصيدة العربي��ة التقليدي. وهو ف��ي كثير من 

مخمس��اته يلتزم تغيي��ر القافية مراعيا الترتيب الهجائ��ي، وحتى في نصه 

الذي خلط فيه الش��عر بالنثر راعى تغيير القافية على جميع حروف الهجاء 

بالترتيب. وفي النص األخير يبدو الشاعر وكأنه يلقى جل اهتمامه إلى حشد 

اكبر ع��دد ممكن من األلف��اظ، ومنه يدرك اإلنس��ان مبلغ غ��زارة محفوظاته 

اللغوية وقراءاته األدبية.

وأما أبيات اجليطالي الثاث��ة فهي من أبيات احلكمة العادية، وهي تعالج 

موضوعا أكثر الش��عراء واحلكماء من معاجلته. وال أظ��ن أن هناك جديدا في 

هذه األبيات يستحق الوقوف عنده.

وأم��ا قصيدة الباروني، فتعد في جزئها األول )41بيتا( أقرب إلى الش��عر 

منها إلى النظم. وأما سائر أبياتها فأقرب إلى منظومات العلوم، وإن لم تخل 

من عاطفة في بعض األحيان.

وتع��د األبيات األربعة عش��ر األولى ذات أهمية خاصة ألنها تكش��ف في 

وضوح عن موقف األباضية من الش��عر، وع��دم ترحيبهم اال بالنوع اجلاد منه، 

ال��ذي يحقق غاي��ة، أو يخدم هدفا. وهي تنحي بالائمة على الش��عراء الذين 

قضوا ش��بابهم في اللهو واللعب ومعاقرة اخلمر وماحقة النس��اء، وتعرض 

39- ديوان الشاعر ص 445

بالش��عراء اجمل��ان، وتهاجم أولئ��ك الذين أفنوا عمرهم في اجل��ري وراء حبهم، 

وأولئك املداحني املتكسبني بالشعر، أو الهجائني املقذعني. كما تهاجم أولئك 

الذين اشتهروا بالفخر بأنس��ابهم وقبائلهم؛ ألن موضع الفخر احلقيقي هو 

العمل الصالح، واالنتماء إلى أهل الدين والصواب. 

ولعل هذه األبيات تكش��ف لنا عن حقيقة هامة هي أنه ال مكان ملعظم 

أغراض الش��عر عند األباضيني، وأنهم لم يكونوا يرتاحون لألغراض التي يجود 

فيها الش��عراء عادة مثل الغزل والفخر والهجاء واملدح ووصف مجالس اخلمر 

ورحات الصيد، وان معظم ش��عرهم كان من النوع الديني أو ش��عر احلكمة، 

باإلضاف��ة إلى بعض املوضوعات التي ال تخ��دش تقاليدهم مثل الرثاء واحلرب 

والوصف والفخر بالعمل الصالح واإلخاص في العقيدة.

وال تخل��و ه��ذه القصيدة – كأخواته��ا- من الركاكة وضعف األس��لوب 

والض��رورات الش��عرية مث��ل منع »محم��د« من الص��رف في البي��ت األول، 

وتخفيف ياء »النبي« في البيت الثاني، وقصر ياء »ياقوت« في البيت اخلامس 

وغير ذلك.

وأما أبيات الش��يخ أبي عبد اهلل فتقطر حس��رة وأس��ى، وجتس��م خيبة 

األمل التي أصيب بها الش��اعر حني وضع ثقته في غير ثقة. وعلى الرغم من 

أن التجربة مألوفة، واإلحس��اس بها كثير الوقوع، فقد اس��تطاع الش��اعر أن 

يضعها في ش��كل تعبيري رائع، فيه براع��ة الصياغة وخفة الوزن. وقد تدرج 

الش��اعر في التعبير ع��ن خيبة أمله ف��ي صديقه حني نفى عن��ه أوالً صفة 

اخليري��ة مع عامة الناس، ثم نفى عنه هذه الصفة مع أصدقائه وإخوانه. وإن 

كن��ت أملح ف��ي تكرار كلمة »اإلخوان« في البيت الثان��ي عيبا كان في مكنة 

الش��اعر أن يتخلص منه اذا استبدل بإحدى الكلمتني – واألولى أسهل لعدم 

ارتباطها بالقافية – أخرى مرادفة لها. 

أما الش��عراء الذين وفدوا على باط الدولة الرس��تمية – وقد كان إقليم 

طرابلس والية تابعة لها – فأش��هرهم بكر بن حماد بن س��هل بن إسماعيل 
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الزناتي40 الذي ولد بتيهرت س��نة 200 ونش��أ بها، ثم رحل إلى املش��رق عام 

217 لطلب العلم. ويبدو أنه كان من املتكس��بني بشعرهم عن طريق مدح 
احلكام والرؤس��اء، فقد روي له ش��عر في أحمد بن القاس��م بن إدريس حاكم 

مدينة »كرت« باملغرب جاء فيه:

والندى واملروءة  السماحة  القاسمإن  بني  من  ألحمد  جمعوا 

وانتمت القبائل  تفاخرت  وبفاطمواذا  محمد  بفضل  فافخر 

ثم انتقل إلى غرضه وهو قوله:

وإمنا إليك  ملشتاق  بقوادمإني  سما  اذا  العقاب  يسمو 

به أسمو  مبركب  الي  قادمفابعث  أول  عليك  أكون  علي 

محبة تنال  لن  بأنك  ودراهمواعلم  مالبس  ببعض  ال 

 افبعث إليه بغلة سنية وصلة جزيلة41.

 كم��ا كان له صوالت وج��والت مع دعبل اخلزاعي وغيره. ويهمنا ش��عره 
في يوس��ف بن محمد بن أفلح بن عبد الوهاب احد أئمة الدولة الرس��تمية. 

وق��د حفظ لنا الباروني منوذجني منه. أما أولهما فقصيدة أنش��دها بني يديه 

لتهنئت��ه بعودته إلى دار اإلمارة بعد ح��روب دامت مع أعدائه أربعة أعوام وقد 

جاء فيها:

أمره في  ربنا  يدبر  وسمائهماذا  أرضه  في  سبحانه 

قرارهم محل  إلى  امللوك  وعطائهرد  بفضله  مستبشرين 

بصنعه اللطيف  اهلل  نعمائهفتبارك  عن  الثقلني  أغفل  ما 

بني عماد  بال  السماء  أرجائهرفع  على  أمسكه  والبحر 

40- قال الباروني عنه: من الذين لم نتحقق مذهبهم أهو أباضي أم صفري )األزهار الرياضية 
)70/2

41- األزهار الرياضية 74/2

مبوجه العباد  على  فاض  مبائهلواله  الراسيات  اجلبال  وعلى 

محمد بن  يوسف  املتوج  بقائهإن  بطول  الدنيا  تتزين   

وسخائهأخذ البالد بسيفه فاستسلمت وبفضله  وبعدله 

وأما الثانية فقالها معتذرا طالبا الصفح واملغفرة ومنها:

تركتها بالعراق  لي  وغصن شبابي في الغصون نضيرومونسة 

تسيرفقالت كما قال النواسي قبلها نراك  أن  علينا  عزيز 

قصيرفقلت جفاني يوسف بن محمد وهو  الليل  علي  فطال 

بغضة ماكان  كان  ما  حامت  امورأبا  األمور  بعد  أتت  ولكن 

تدورفأكرهني قوم خشيت عقابهم والدائرات  فداريتهم 

 وأكرم   عفو   يؤثر  ا لناس  أمره                اذا  ما  عفا   اإلنسان   وهو  قدير42

وروعة هذا الش��عر وتفوقه على ما سبق عرضه من شعر األباضيني دليل 

على أن الش��عر األباضي الصرف لم تتح له فرصة النهوض، ولم يهيأ له اجلو 

املائم ليزدهر. كما يبدو من ناحية أخرى أن اهتمام األباضيني بتسجيل شعر 

ش��عرائهم وروايته وحفظ��ه كان ضئيا للغاية حتى تس��بب في فقد كثير 

من مناذجه وعب��ق األيام به. ويكفينا أن منثل بالقصيدة التي حدثت املراجع ان 

اإلم��ام اجليطالي املتوفى س��نة 750ه� قد قالها ف��ي مدح ابن مكي صاحب 

قابس ليش��فع له في إطاق س��راحه عند حاكم طرابلس. ويبدو أنه بالغ في 

مدح ابن مكي في هذه القصيدة ومتلقه، حتى لقد أنبه ضميره لذلك فبعث 

إليه بعد إطاق س��راحه رسالة يعلن فيها عن رجوعه عن مدحه ويخبره بأنه 

مدحه مبا ال يستحق . ونبحث حتت ايدينا عن هذه القصيدة أو عن أبيات منها 

فا جند.

42- املرجع ص672



الن�شاط الثقايف يف ليبيا

200201

2- األدب في سائر أنحاء ليبيا

1- النثر

عل��ى عكس ما س��بق ف��ي األدب األباضي – تع��د النم��اذج النثرية التي 

وصلتنا هنا قليلة جدا، على الرغم من وفرة النماذج الش��عرية التي وصلتنا. 

وق��د كن��ا نتوقع – لوجود الدواع��ي امللحة – أن جند – عل��ى األقل – خطابة 

سياس��ية ودينية، ومكاتبات ورس��ائل ديوانية، إلى جانب فن��ون النثر األدبية 

اخلالص��ة من رس��ائل إخوانية، ومح��اورات أدبية، وحكم، وأمث��ال، ونحو ذلك. 

ولكنن��ا اخذنا نقلب فيما بني أيدينا من مراجع، ونستش��ير كل ما وصل إلى 

علمنا من مصادر تاريخية وأدبية، دون أن جند اال النزر اليس��ير الذي ال يطفىء 

ظم��أ، وال يروي غلة، وال يس��مح بإصدار أحكام على النث��ر الليبي، فضال عن 

تقسيمه إلى عصور ومراحل.

ومن النماذج القليلة التي وصلتنا:

1- ما قاله أبو الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامس��ي املتعبد: 
» ثالثة أش��ياء تنبت النفاق كم��ا ينبت الزرع على ش��اطىء الفرات: املنكر، 

واالختالف إلى أبواب احلكام واستماع الغناء«43.

2- ما قاله أبو محمد عبد اهلل بن إس��ماعيل البرقي عندما س��ئل عن 
كث��رة بكائ��ه: »إمنا جعل��ت عيناي للبكاء، ولس��اني لتعظي��م اهلل عز وجل 

وحتميده، والصالة على نبيه، وبدني للتراب والبلى، وقلبي للخوف والرجاء. لم 

اخلق للعب وال للهو، وامنا خلقت للعمل الصالح«44.

3- وينقل لنا أبو علي منصور العزيزي في كتابه »سيرة األستاذ جوذر«45 

43- اعالم ليبيا ص 146 وانظر فصل الدراسات اإلسالمية من هذا البحث
44- املنهل العذب ص 68 وانظر الدراسات اإلسالمية من هذا البحث

45- هو جوذر الصقلي من رجال الدولة الفاطمية. كان في صباه عبدا من مماليك مؤسسها 
عبيد اهلل املهدي وأهداه هذا الى ولي العهد ابي القاس��م القائم بأمر اهلل وتقدم عند القائم 
حت��ى اس��تخلفه وهو ماي��زال وليا للعهد عل��ى قصره )س��نة 300ه�(، وجعل��ه بعد واليته 
اخلالف��ة– صاحب بيت مال��ه وقد أعتنق جوذر فيم��ا بعد وحمل لقب »مول��ى أمير املؤمنني«، 
وذلك بأمر من املنصور بن القائم. ثم كان مع املعز كما كان مع ابيه وجده. وسافر مع املعز في 

رحلته إلى مصر فمات في الطريق قرب برقة عام 263ه�. )األعالم الزركلي 142/2(

مناذج متنوعة لرس��ائل متبادلة ف��ي القرن الرابع الهج��ري ترتبط بوالة برقة 

وطرابلس )أفلح الناش��ب عامل برقة، ونصير اخلازن عامل طرابلس، وعبد اهلل 

ب��ن يخلف اليكتمي والى طرابلس وس��رت وبرقة( واألس��تاذ ج��وذر واخلليفة 

الفاطمي. ويهمنا منه رس��الة األمير عبد اهلل إلى جوذر ردا على رسالة بعث 

بها جوذر )وهو في طريقه إلى برقة( إلى عبد اهلل يطلب منه فيها أن يس��أل 

أمي��ر املؤمنني أن يرس��ل إليه مددا من الس��الح والعدة، حت��ى يدخل املدينة 

والقص��ر بصورة بهي��ة. وقد قال لكاتبه تعبيرا عن ذل��ك: »والواجب أن جنمل 

عس��كرنا بالعدة، والس��الح الشاكي، والزي احلس��ن، حتى يكون دخولنا تاما 

بهيا. فاكتب إلى األمير عبد اهلل – صلى اهلل عليه – تعرفه بذلك، وتس��أله 

سؤال موالنا عليه السالم بإنفاذ شيء من السالح والعدة، زيادة على ما عندنا، 

وتعرفه أني أحب الوصول إلى القصر املبارك بهذا الزي«. وقد جاء رد األمير عبد 

اهلل يقول: »س��لمك اهلل، وأمت نعمته عليك، وتاب��ع آالءه لديك، ومنع فقدك، 

وقضى لك باحلج إلى البيت احلرام، مع موالنا عليه السالم. انتهى إلينا كتابك 

– سلمك اهلل – ووقفنا على جميعه، من بعد أن وقف عليه موالنا – صلى 
اهلل علي��ه – وقبلنا له األرض، وهو يرد عليك أفضل س��الم وأطيبه. وأمر – ال 

زال أمره عاليا مكرما معظما – بالكتابة إليك  لتعريفك – سلمك اهلل – أن 

أمره نفذ إلى نصير اخلازن ببعثه اجلمال وصدرا كثيرا من السالح الحد له، وهو 

يص��ل إليك إن ش��اء اهلل. فاعمل – قال لك صل��ى اهلل عليه – على الوصول 

إلى احلضرة املباركة أي يوم يتهيأ لك، وأردت الوصول فيه. ويكون وصولك إلى 

باب القصر املبارك ... على رس��م ما فعلته في أجدابية بأحسن زي وأهيئه... 

وهب اهلل لك أمت العافية، وأمل الصحة والسالمة بفضله. فاعمل ما حددناه 

لك – قال صلى اهلل عليه – وأبشر مبا رزقك اهلل من رضاه – عز وجل – عنك، 

ورضا وليه – عليه الس��الم – الذي لم يج��ر هذا ألحد غيرك في العصر الذي 

أنت فيه، ومحقوق أنت بذلك فاحمد اهلل وأشكره تستوجب املزيد من جميل 

عطائه وجزيل فضله وامتنانه واهلل أس��أل حراس��ة نعمة عن��دك وتتابعها 

لديك، ومرادفة آالئه عليك، بأجمل سالمة نرجوها لك، وأفضل صحة نؤملها 

مبنه وفضله، والسالم عليك ورحمة اهلل وبركاته«46.

46- سيرة األستاذ جوذر مقتبسة في: ليبيا في كتب التاريخ والسير ص 252 ، 253
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4- وهن��اك رس��الة – حفظه��ا لنا التجان��ي – كتبت ع��ام 195 ألهل 
طرابلس للتبش��ير بفتح قابس، على لسان الشيخ أبي سعيد بن أبي حفص 

) وكانت طرابلس حينئذ تابعة له ( وقد نقل التجاني نص الرسالة من خط 
ش��يخه الفقيه أبي فارس عبد العزيز بن عبد العظيم بن عبيد. وكاتبها هو 

أبو محمد عبد البر بن فرسان، والرسالة تقول: 

»احلم��د هلل ال��ذي أع��اض م��ن النصب راح��ة، وأض��اء بإش��راق للدعوة 
العباسية جهة من هذه املدينة كانت مظلمة... وكنا قبل وضع تاجها، وخلع 

رتاجها، وكس��ر مهابتها، والتوغل في غابتها، خاطبنا جمهورهم، واستنزلنا 

معموره��م للطاعة ومغمورهم، رغبة ف��ي اإلبقاء عليهم، وإنذارا لم يكن بد 

من تقدمي��ه إليهم؛ فرفعوا عواءهم، وركبوا أهواءهم، واس��تنهضوا غويهم، 

فنصب للشقاوة لواءهم، وكان فيها من رجال الدرق، ورماة احلدق، غثاء أسندوا 

إليهم ظهورهم فانقصمت، ومتس��كوا بعراهم فانفصمت... فأخذهم هول 

احلصار، وأحاطت اخليام باألس��وار، حتى كانت املدينة معها كالزند في ضمن 

الس��وار، وكالعنق حتت محيط األزرار، وكاملركز للفلك الدوار... وملا سقط في 

ايديه��م، ولم يجدوا راحما يعصمهم، ممن يؤذيهم، س��لكوا للطاعة طريقة، 

وتظاه��روا به��ا مجازا وحقيق��ة، فقبلت عل��ى حكم التس��ليم والتفويض، 

والقيام بعبء وظيفة امل��ال والنهوض، وانتقلوا من احلرم إلى احلل، ومن احلرور 

إلى الظل، وقصر عن العدو حد الس��يف املط��ل... فخاطبناكم بهذا الفتح، 

الذي أش��رقت من جانبيه ش��مس النجح، لتأخذوا من املسرة بخط من تبني 

لعينه تبلج الصبح ...«47.     

5- وم��ن أبلغ األجوبة وأخصرها ذلك احلوار الذي دار في ودان بني قراقوش 
وابنه حني دارت الدائرة عليهما، ومتكن منهما امليورقي وساقهما إلى حتفهما 

سنة 906ه�. ففي الطريق قال الولد ألبيه: »ياأبت إلى أين يروحوا بنا؟« فكان 

جواب الوالد: »إلى حيث رحنا بآبائهم«48.

6- وه��ذه صورة   الهدنة مع املعتدين من جن��وة عام 689ه�:« أقرر وأنا 

47- ص 106 ، 107 ، 108
48- التجاني ص 110 ، والحظ قوله »يروحوا » بحذف النون بدون مقتض

ألبرت اس��بينوال .. أنني ألتزم ملوالنا الس��لطان امللك املنصور الس��يد األجل 

العال��م العادل س��لطان القدس والبالد املقدس��ة وبالد الس��احل وفتوحات 

املس��لمني وفتوحاته س��لطان طرابلس الس��احل إلى طرابل��س الغرب أنهم 

)أي اجلنوية( يحفظون ويحترمون ويكرمون جميع املسلمني ملوالنا السلطان 
امللك املنصور«49.

ويعد النصان الثالث والرابع أهم ما س��جل لهذه الفترة، وهما يكشفان 

عن خصائص الكتابة الديواني��ة على ايدي احملترفني حينذاك. أما النص األول 

األول منهم��ا فقد كتب في القرن الرابع الهجري، وفرس��ان حلبته ثالثة: أمير 

املؤمنني الفاطمي، ومواله املق��رب جوذر، وواليه على برقة وطرابلس عبد اهلل 

بن يخلف اليكتمي. وهذا النص ذو ش��قني؛ فشقه األول مكتوب على لسان 

جوذر، أما ش��قه الثاني فعلى لس��ان عبد اهلل بن يخلف. وفي الش��ق األول ال 

جند أي نوع من التكلف، وإمنا أرس��ل الكالم فيه إرس��اال، وأطلق على سجيته، 

وخ��ال من عب��ارات التمجيد املبالغ فيها ألمير املؤمن��ني الفاطمي. ولعل ذلك 

يرج��ع إلى ثقة جوذر في مكانت��ه عنده، وقربه منه، مما رف��ع الكلفة بينهما، 

وجع��ل الكاتب يتحرر من عبارات التفخي��م والتكرمي التي ال يكاد يخلو منها 

مثل هذا املقام. وأما الشق الثاني - فعلى العكس من ذلك - تبدو فيه األناقة 

التعبيري��ة، والعناية بجانب اللفظ، وتكلف املترادفات، وكثرة اجلمل الدعائية 

املعترض��ة. هذا إل��ى جانب حش��وه بعب��ارات التفخيم والتمجي��د، والدعاء 

والتس��ليم؛ لكال الطرفني أمي��ر املؤمنني، ومواله املقرب ج��وذر. وأي فرق جتده 

بني »وأمت نعمته عليك« و»تاب��ع آالءه لديك« حتى يذكرهما الكاتب جميعا؟ 

وم��ا الداعي إلى قوله »وأردت الوصول فيه« بعد قوله »فاعمل على الوصول 

إل��ى احلضرة املبارك��ة أي يوم يتهيأ ل��ك«؟ ونعجب أش��د العجب حني تقول 

الرس��الة: » انته��ى إلينا كتابك ووقفنا على جميعه م��ن بعد أن وقف عليه 

موالنا« فكيف يطلع عليه مواله قبل ان يطلع عليه هو، والكتاب موجه إليه؟ 

ولكن هي املبالغة في االحتياط، والتحرز عن مواطن الش��بهة، وتكلف األدب 

حني توهم الكاتب ان س��بق االطالع قد يعني س��بق الرتبة. وفي رأيي أننا لو 

49- تشريف األيام والعصور ، مقتبس في: ليبيا في كتب التاريخ والسير ص 266.
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قمنا بحذف العبارات املترادفة، والفاظ التفخيم والتمجيد، واجلمل الدعائية 

املعترضة ملا بقي من الرسالة اال أقلها.

وأما الن��ص الثاني منهما فقد كتب في أواخر القرن الس��ادس الهجري، 

وهو موجه من احلاكم للمحكومني، أي - كما يقول رجال البالغة - من األعلى 

لألدنى، وليس كالنص الس��ابق من األدنى لألعل��ى، أو األقل رتبة لألعلى رتبة. 

ولذلك خال من عب��ارات التمجيد والتفخيم. ونحن وان كنا النعرف عن كاتب 

الرس��الة س��وى اس��مه، فهو على ما يبدو كاتب قدير، معج��ب بطريقة ابن 

العميد والقاضي الفاضل في الكتابة، ومدرستهما في اإلنشاء. وهي مدرسة 

كانت قد س��ادت طريقتها في املشرق منذ القرن الرابع الهجري، فال غرابة ان 

جن��د صدى لها في املغرب في القرن الس��ادس الهج��ري. وال أظن القارىء في 

حاج��ة إلى أن نضع ي��ده على مواطن األناقة التعبيرية، واحملس��نات البديعية 

ف��ي الن��ص، فهي كثي��رة ومتتابع��ة، وفي نف��س الوقت متنوع��ة بني طباق 

وجناس وس��جع وازدواج وتورية واقتباس. واكثرها التزاما الس��جع في نهاية 

اجلم��ل، واجلناس في نحو: تاجها ورتاجه��ا، معمورهم ومغمورهم، انقصمت 

وانفصمت، األسوار والسوار. وهما من نوع احملسنات البديعية الصاخبة التى 

ال تخطئها األذن، وال تخفي في السمع.

ب- الشعر

1- الشعر إبان حكم الوالة )22-184ه�(

يع��د النصف األول من ه��ذه الفترة عصر فتوحات وح��روب، وكّر وفّر، بني 

الفاحتني املس��لمني، وس��كان البالد األصليني. كما تعد الفترة بتمامها فترة 

انتقال من البربرية إلى العربية، ومرحلة من مراحل الصراع بني اللغة الوافدة 

واللغ��ة، أو اللغ��ات القدمية التي كانت موجودة ف��ي املنطقة . ولهذا ال ميكن 

توق��ع اى نهضة ش��عرية في هذه الفت��رة، أو وجود ش��عراء محليني من أبناء 

ليبيا، س��جلوا مش��اعرهم وعواطفهم باللغة العربية، وعلى طريقة العرب 

في قول الشعر.

وإل��ى جانب هذا كان انش��غال ال��والة - من ناحية - بإق��رار األمن وإخماد 

الث��ورات، وقصر فترات حكمهم - من ناحية أخرى - صارفا لهم عن االهتمام 

بالشعراء الوافدين وإسباغ العطاء لهم. بل أكثر من هذا لم يكن عند هؤالء 

الوالة ما يس��بغونه على الش��عراء - ل��و ارادوا - لفقر الدول��ة في هذه األيام 

وتلقيه��ا إعانة س��نوية من مصر يبل��غ مقدارها 100 ال��ف دينار كما حكى 

أحم��د النائب في كتابه املنهل العذب. ولم تلغ ه��ذه اإلعانة إال عام 184ه� 

حينما تولى إبراهيم بن األغلب من قبل هارون الرشيد والية افريقية50.

ولكن وسط هذا الظالم الكثيف. وجدت ومضة من ضياء ملعت في عهد 

أب��ي خالد يزيد بن حامت ب��ن قبيصة بن املهلب بن أبي صف��رة األزدي الذي واله 

الرش��يد أمر افريقية واملغرب من س��نة 155 إلى 170 ه���51. ولقد كان يزيد 

محبا للعلم، متذوقا للش��عر، مياال إلى األدب. ولذلك ملا آل إليه أمر افريقية 

»استصحب معه من املشرق جماعة من األدباء والكتاب والبلغاء«52. وعرف 
الش��عراء عنه ذلك، كما عرف��وا عنه كرمه وجندته، فتقاط��روا عليه من كل 

ح��دب وصوب، وأنش��دوا القصائد بني يديه، وأهدوا املدائ��ح إليه، فكان يقابل 

مديحه��م بالعطايا، وثناءهم بالهبات. ومن أش��هر من وف��دوا على يزيد أبو 

أس��امة ربيعة بن ثابت الرقي األس��دي من أدباء الدولة العباس��ية املعدودين، 

وممن احتج األصمعي بش��عرهم. وقد كان ربيع��ة على صلة بيزيد في والياته 

50- ص 73.
51- أرس��ل املنصور يزيد بن ح��امت الى افريقية اول األمر عام 154 لقت��ال اخلوارج الذين قتلوا 
عامله عمر بن حفص وقد انتصر على اخلوارج عام 155، ودخل بعدها مدينة القيروان، واستقر 
والي��ا بإفريقية يومئ��ذ )وفيات األعيان 365/5( وقد يس��ر يزيد بن حامت بحكمته وسياس��ته 
للمغ��رب األدنى في عهده س��بيل البناء، فازدهرت العلوم والتجارة والصناعة، وعم النش��اط، 
ونبغ في ظله عشرات من العلماء. وقد استقامت ليزيد األمور بعد أن انتصر على البربر، وبنى 
املس��جد األعظم بالقيروان وجدده س��نة 157، ورتب األس��واق هناك، وجع��ل كل صناعة في 
مكانها، حتى لو قيل انه الذي مصرها لم يبعد عن احلق. وقد بقيت األمور ساكنة مدة حياته 
الى أن توفي )نهاية االرب للنويري، مقتبس في: ليبيا في كتب التاريخ والس��ير ص 172، ودبوز 
90/3( ويقول ابن عذارى: » وفي سنة 155 انصرف ابو حامت األباضي من طرابلس إلى القيروان، 
وقدم يزيد بن حامت وفي عهده ثار ابو يحي قرياس الهواري بناحية اطرابلس واجتمع عليه كثير 
م��ن البربر ولكن يزيد هزمه وقتل عامة أصحابه وتهدن��ت افريقية له بعد ذلك )البيان املغرب 

)79/1
52- ورق��ات 161/1 وق��د كان إقلي��م طرابل��س تابعا ليزي��د كما يفهم من ن��ص ابن عذارى 
الس��ابق. وهذا الش��عر الوافد وان لم يكن ميثل الش��عر الليبي فهو يدخل حتت الش��عر الذي 

ارتبط بليبيا؛ ولذا ال يصح جتاهله.
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العدي��دة قبل توليه افريقية ميدحه وينال جوائزه. فلما تولى يزيد أمر افريقية 

قصده ربيعة وأنشده أبياته السائرة:

مثنوية ذى  غير  ميينا  آثمحلفت  غير  بها  إلى  امرىء  ميني 

الندى في  اليزيدين  بني  ما  حامتلشتان  ابن  واألغر  سليم  يزيد 

والفتى املال،  سالم  سليم  مسالمزيد  غير  لألموال  األزد  خو 

ماله إتالف  األزدي  الفتى  وهم الفتى القيسي جمع الدراهمفهم 

هجوته اني  التمتام  يحسب  املكارمفال  أهل  فضلت  ولكنني 

مدركا ليس  الذي  الساعي  احلضارمفيأيها  البحور  سعى  مبسعاته 

حامت ابن  نوال  تدرك  ولم  بنائمسعني  عنها  األزدى  وما  ومنت 

املتالطمهو البحر إن كلفت نفسك خوضه آذيه  في  تهالكت 

سفاهة سليم  في  مجدا  حالممتنيت  أمالى  أو  خال  أماني 

غرة املهلب  آل  إمنا  باخلزائماال  لكم  قادات  احلرب  وفي 

املناسمهم األنف في اخلرطوم  والناس بعدهم فوق  واخلرطوم  مناسم 

بالعال املهلب  آل  لكم  حاكمقضيت  كل  على  حق  وتفضيلكم 

سواكم خللق  ليست  شيم  الباس عند املالحملكم  سماح وصدق 

ينوبكم فيما  لألموال  حارممهينون  كل  عن  دفاعون  مناعيش 

وفيها:

باسمه املنوه  أنت  خالد  العظائمأبا  إحدى  بالناس  نزلت  اذا 

عظيمة كل  العباس  بنى  مزاحمكفيت  خير  اإلسالم  عن  وكنت 

ويقال ان ربيعة ملا مدحه بهذه القصيدة استبطأ بره وصلته فقال:

راجعا  – اهلل  والكفران   – حامتأراني  ابن  نوال  من  حنني  بخفى 

  فلم��ا بلغ ذلك يزيد دعا به وقال خلدم��ه: انزعوا خفيه، فنزعا – وربيعة 
خائ��ف على العقوبة من ذكره خفى حنني – فمألهما له دراهم ودنانير، وكانا 

كبيرين كأخفاف اجلنود، ثم وصله بعد ذلك بصالت جزيلة53.

كذلك من أش��هرهم أبو عبد اهلل محمد بن مس��لم – وهو شاعر أموي 

– وقد مدحه بقصيدة بليغة جاء فيها:      

تشترى أو  كرمية  تباع  املشتريواذا  وأنت  بائعها  فسواك 

المع سحابك  من  تخيل  املستمطرواذا  يد  مخيلته  سبقت 

أمتمتها صنيعة  صنعت  مبكدرواذا  نداهما  ليس  بيدين 

  واذا   الفوارس   عددت   أبطالها               عدوك   في   أبطالهم   باخلنصر54

ومما قاله ابن مسلم أيضاً:

الذي العرب  واحد  نظيريا  له  وليس  أضحى 

 لو       كان       مثلك          آخر              ما      كان    في    الدنيا    فقير55

وممن وفدوا عليه املسهر التميمي الشاعر وأنشده:

نواصلهإليك قصرنا النصف من صلواتنا ثم شهر  مسيرة شهر 

عاجلهفال نحن نخشى ان يخيب رجاؤنا البر  أهنأ  ولكن  لديك 

 فدفع إليه يزيد مائتي ألف درهم.

ومدحه صفوان بن صفوان من بني احلارث بن خزرج بأبيات منها:

لم أدر ما اجلود اال ما سمعت به           حتى لقيت يزيدا عصمة الناس56
53- يقصد بيزيد )الثاني( يزيد بن أسد والي أرمينية وكان في لسانه متتمة فعرض بها انظر 

احللة السيراء 74/1 ، 75 ووفيات العيان 366/5 ، 367 وورقات 142/1 ، 143.
54- وفيات األعيان 269/5 وانظر ورقات 144/1 ، ودبوز 97/3

55- وفيات األعيان 369/5
56- املرجع 368/5
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ومما قيل في يزيد أيضاً:

له دانت  الذي  العرب  نزاراياواحد  وساد  قاطبة  قحطان 

  إني    ألرجو   اذ   بلغتك    ساملا            أال     أكابد     بعدك    ا ألسفارا57

ولقد كان يزيد نفسه شاعرا، وقد قال عن نفسه:

الدرهم املضروب صرتنا ينطلقال يألف  ثم  يسيرا  ملاما  اال 

  مير   مرا   عليها   وهي   تلفظه              اني أمرؤ لم يحالف حزمتي الورق58 

وماعدا هذه الفترة القصيرة ال نكاد جند شيئا يذكر. 

2- الشعر في عهد األغالبة59: )184-296ه�(:

مبجىء األغالبة دخلت طرابلس عهدا جديدا، امتاز بتمتع البالد بكثير من 

احلرية واالس��تقالل في الرأي، مع ارتباط شكلي باخلليفة يتمثل في السكة، 

واخلطبة له على منابر البالد. وكانت البالد في العهد السابق حتت حكم والة 

خاضعني ألوامر اخللفاء األمويني ثم العباسيني60.

 ولقد ساعد األغالبة على ظهور احلركة العقلية وعلى ارتقائها بتأسيس 
أول جامع��ة افريقية للعل��م والترجمة وهي بيت احلكمة ف��ي »رقادة«. كما 

جلب األغالب��ة نفائس الكتب من أطراف العالم العربي، من العراق والش��ام 

ومص��ر61. ولقد كان إبراهيم بن األغلب مؤس��س الدول��ة األغلبية بإفريقية 

فقيه��ا عاملا أدبيا ش��اعرا خطيبا.. وكان في أول أم��ره كثير الطلب للعلم62، 

57- دبوز 96/3
58- دب��وز 97/3 ورواي��ة احللة الس��يراء:« حزمتنا » ب��دل »صرتنا« و«قليال« بدل »يس��يرا« 

و«خرقتي« بدل »حزمتي« )76/1(
59- كانت ليبيا في احلقيقة مقس��مة في عهدهم سياس��يا بني دولتني: القسم الساحلي 
ويتبع األغالبة، والقس��م الداخلي ويتبع الدولة الرس��تمية األباضية وقد س��بق احلديث عنها 
)راجع حسن محمود ص 137(. ولم تكن عاصمة األغالبة في ليبيا وامنا كانت في »العباسية 
» من أول والية ابراهيم األول )184ه�( ثم سكنوا بعدها »رقادة« منذ أن اتقل اليها ابراهيم 
األصف��ر واتخذها مقر اإلمارة )264ه�( وذلك قبل س��قوط الدول��ة باثنني وثالثني عاما )ورقات 

)193 ، 192/1
60- حسن محمود ص 125

61- ورقات 27/1
62- احللة السيراء 93/1

وقد تولى أمر إفريقية مدة اثنتي عشرة سنة )184-196ه�(، وله شعر كثير 

روى طرفا منه ابن األبار. ومن جيد هذا الشعر:

عنقيما سرت ميال وال جاوزت مرحلة دائبا  يثنى  وذكرك  اال 

  وال    ذكرتك    اال    بت    مرتفقا             أرعى النجوم كأن املوت معتنقي63  

ومن والة طرابلس الش��عراء: أحمد بن س��فيان بن س��وادة بن سفيان بن 

سالم ابن عقال من األغالبة، وقد قال عنه ابن األبار: »ولى طرابلس وأعمالها 

س��نني كثي��رة«؛ كما ذكر بيتني من قصي��دة قالها بكر بن حم��اد في مدحه 

وهما: 

يفد فلم  امللوك  زار  احمداوقائلة  سفيان  ابن  زار  ليته  فيا 

ربه الذي هو  املال  ويرضي العوالي واحلسام املهندافتى يسخط 

 ومن شعر أحمد نفسه:

إني األبلق  العتاقاقربوا  اخليل  أعرف 

األبطال أصرع  واعتناقاوعليها  طعنا 

واالنـ االرواح  صداقاأخبط  بالرمح  فس 

الـ جنيع  من  رقاقاوأروي  أسيافا  سهام 

 له من قصيدة أخرى:

حصني األبلق  وحساميامنا  رمحي  ثم 

لعشيري عز  أحاميفيه  عنهم  وبه 

األعـ من  أشفى  بانتقاموبه  صدري  داء 

نزار سر  من  كرامأنا  سادات  وابن 

63- املرجع 94/1
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متيم سعد  من  جذامأنا  سعد  من  لست 

ذكرى جال  قد  من  األنامأنا  بني  وجرى 

الصيـ السادة   لهمامأجنبتني  همام  د 

بأسي األنسر  حوامتعرف  فوقي  من  فهي 

رايا احلرب  في  الدوامىميزت  وارماحي  تي 

عاكفات حولي  وأماميفهي  خلفي  وهي 

عو الذي  الطعم  صداميترقب  يوم  دتها  )م( 

مني تعرف  عامابدا  كل  في  هكذا 

السلـ آلت  ما  للمدامفإذا  وصرنا  م 

منا عيناك  الظالمأبصرت  حتت  اجنماً 

ونبدى السالمنتالقى  بتحيات 

 وننيل           الزائر               املعـ               روف       من       قبل       الكالم64

ويحدثن��ا ابن األبار كذلك عن عبد اهلل بن الصائغ املعروف بصاحب البريد 

فيق��ول: »أحد والة زي��ادة اهلل بن عبد اهلل آخر ملوك بن��ي األغلب، وأصحابه 

اخملصوص��ني بلط��ف املنزلة عن��ده. وتغير علي��ه آخرا فقتل��ه بطرابلس عند 

انتق��اض دولت��ه وهربه إلى مصر أمام الش��يعي في س��نة 296«65 ويبدو ان 

عب��د اهلل هذا لم تكن له صلة وظيفية بطرابل��س، وأن قتله كان أثناء مروره 

– فقط – بأرض طرابلس في الطريق إلى مصر. وكان عبد اهلل هذا ش��اعرا 
مجيدا، وروى له ابن األبار مناذج كثيرة منها:

لتصدعت األسى  لوال  كبد  وقلب أبى أن يستريح إلى الصبرولي 

64- احللة السيراء 185-182/1
65- املرجع 189/1

فقد صرت بعد البني أقنع بالهجروقد كنت أخشى هجرهم قبل بينهم

  ومنها: 

ملا الشوق  طوالع  طلوعكطالعتني  مثال  في  البدر  بدا  أن 

 يا   غزاال   أقسى   من  الصخر  قلبا            ليت  قلبي   يبيت  بني  ضلوعك66

ولهذا وغيره فنحن نتوقع ان يوجد في هذه الفترة شعراء ليبيون مجيدون، 

ولكننا ال جند حتت ايدينا شيئا ذا بال.

كذلك تتحدث املراجع عن األمير محمد بن زيادة اهلل الثاني والي طرابلس 

وتقول إنه كان عاملا أدبيا شاعرا خطيبا ال ينادم اال أهل األدب67، ولكنك تبحث 

فيما حتت يدك من مراجع عن تفصيل لهذا البيان املوجز، أو امثلة لشعره، أو 

حتى ذكر ألسماء منادميه من الشعراء واألدباء فال جتد طائال، فكل ما هنالك 

بيتان منسوبان له هما: 

أنني بتوزر  قلبي  شجا  والقصرومما  األحبة  دار  عن  تناءيت 

غريبا   فليت   اهلل  لم  يخلق  النوى              ولم  يجر  بني  بيننا  آخر   الدهر68

ولعل محمد بن زيادة اهلل هذا الذي ولى طرابلس من قبل ابن عمه إبراهيم 

ابن أحمد بن محمد لم مين��ح الفرصة للنهوض بطرابلس علميا وادبيا، اذ ما 

لبث أن حقد عليه إبراهيم بن أحمد بعد أن قال املعتضد »عجبا من إبراهيم 

ما يبلغنا عنه إال س��وء الثناء علي��ه، وعامله على طرابلس يبلغنا عنه خالف 

ذل��ك من رفق مب��ن ولى عليه وإحس��ان«، ولذا مضى قاص��دا طرابلس فقتله 

وصلبه بغيا وحسدا، وقتل أوالده، وشق جوف بعض نسائه عن جنينها69. 

ويبدو كذلك أن تقس��يم طرابلس في هذه الفت��رة بني األباضية – الذين 

ال يهتمون كثيرا بالش��عر – واألغالبة، كان من أه��م العوامل التي أضعفت 

66- املرجع 177/1 ، 189
67- املرجع 179/1، 180

68- - احللة السيراء 181/1
69- املرجع 180/1
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الش��عر الليبي في هذه الفت��رة، بل وأضعفت احلياة األدبي��ة بوجه عام. كما 

يبدو أن الستمرار احلروب بني أباضية ليبيا – التابعني اذ ذاك للدولة الرستمية 

– ودولة األغالبة كان من عوامل انشغال احلكام عن احلياة األدبية والشعرية. 
وق��د كان من أعنف املع��ارك التي دارت غزو إبراهيم ب��ن أحمد األغلبي – في 

وقع��ة مانو – مدينة قنطرارة في جبل نفوس��ة وأس��ره 80 عاملا وقتله 400 

آخري��ن70، وكان ذلك عام 283ه���. وفي العالم التالي مباش��رة حدثت وقعة 

أخرى بني األغالبة والنفوسيني، وقتل من األخيرين جمع كبير71. وقد كان هذا 

الصراع خير فرصة للفاطميني، وقد اس��تغلوها احسن استغالل فعال، ومتت 

على ايديهم نهاية كلتا الدولتني األغلبية والرستمية.

وكما ش��غل األغالبة بأباضية طرابلس شغلوا بوافد آخر من الشرق وهو 

العباس بن أحمد طولون. ففي س��نة 267ه� غ��زا العباس طرابلس، ومر في 

طريق��ه إليها ببرقة فوج��د فيها ابن قهرب، فلم يق��در األخير على مواجهة 

اب��ن طولون ففر إلى تونس، وأخب��ر إبراهيم بن األغلب بخبر ابن طولون فجهز 

نحو عش��رة آالف  فارس برياس��ة ابن قهرب، وأدرك به طرابلس قبل أن يدركها 

ابن طولون، وأخذ قس��ما من جيشها وعسكر ي لبدة في انتظار ابن طولون. 

ووصل ابن طولون لبدة وتغلب على ابن قهرب وعاث في بادية طرابلس فسادا، 

وكتب إلى إلياس بن منصور األباضي رئيس األباضية في جبل نفوس��ة يطلب 

منه تس��ليم نفسه، ولكن إلياس��ا اعد له جيشا والتقى اجليشان قرب قصر 

حامت، وانتهى اللقاء بهزمية ابن طولون شر هزمية72. 

وعل��ى الرغ��م م��ن هزمية ابن طول��ون فقد س��جل صموده ف��ي املعركة 

70- دبوز 393/3. وقد حتدث الباروني هن هذه املعركة فقال: في مدة افلح كانت موقعة مانو 
التي فل فيها حد س��يوف نفوسة، وفنيت فيها أبطالهم. وبعدها ضعفت اإلمامة بتيهرت إذ 
كانت نفوس��ة حصنها احلصني وسيفها البتار. وسبب هذه النكبة ما كان يصل بني العباس 
في املش��رق من أخبار حول قوة نفوس��ة وكان ذلك في عهد املتوكل ببغداد. فأنفذ الى املغرب 
جيش��ا بقيادة ابراهيم بن األغلب، واراد ابن األغلب املرور بطرابلس فمنعه أهل نفوسة مخافة 
أن يك��ون ذاهبا ال��ى تيهرت مقر إمامتهم. ودارت معركة ب��ني الفريقني عند »مانو« وهو قصر 
قدمي بني قابس وطرابلس قتل فيها من األباضيني 12 ألفا منهم 4 آالف من نفوسة من بينهم 

400 عالم )األزهار الرياضية 281/2 ، 282( .
71- املرجع 284/2

72- ابن عذارى: البيان املغرب 119/1 ، والزاوي: والة طرابلس ص 63

واس��تماتته في القتال في ش��عر حفظ��ت لنا بعضه املراج��ع العربية ومنه 

قوله عن نفسه:

فرسي على  أعدو  إذ  درى  تستعرهلل  احلرب  ونار  الهياج  إلى 

به الرءوس  أفرى  صارم  يدي  يذروفي  وال  يبقى  ال  املوت  حدة  في 

خبري وعن  عني  سائلة  كنت  فهأنا الليث والصمصامة الذكرإن 

مفتخرمن آل طولون أصلي إن سألت فما باجلود  ملفتخر  فوقي 

وورثني عنه  أبي  مجد  الغررورثت  آباؤه  به  أناف  مجدا 

إذ بليدة  كرى  شاهدت  كنت  بالسيف أضرب والهامات تبتدرلو 

يقدمهم والعباس  أين  ال  مقتسريدعون  والليث  حمر  كأنهم 

  إذن    لعاينت    مني     ما     تبادره              عني   األحاديث   واألنباء   واخلبر 73

ومع انش��غال إبراهيم الثاني األغلبي )261-289ه�( بهذه احلروب، فقد 

عرف بحش��ده لألدباء والش��عراء، وكان هو نفسه يتقن كثيرا من علوم الدين 

واللغة واألدب، وينش��د الشعر الرقيق، ويش��ارك في املناظرات العلمية. وقد 

كان رئيس ديوان اإلنش��اء في عهده أبو اليس��ر إبراهيم بن محمد الشيباني، 

وه��و أديب بغدادي تتلمذ على كبار أدباء عص��ره كاجلاحظ واملبرد وثعلب وابن 

قتيب��ة، ولقي من الش��عراء أمثال أبي مت��ام والبحتري وعلي ب��ن اجلهم، وروى 

دواوينهم مباش��رة عنهم، وجالس العلم��اء والكتاب. وقد قال عنه املؤرخون: 

»هو الذي أدخل إلى إفريقية وس��ائل احملدثني وأشعارهم وطرائف أخبارهم«، 
ووصفوه »باألدب الرفيع والترس��ل البليغ والش��عر الرائق«. ومات سنة 298 

بعد قيام الدولة الفاطمية واشتراكه في تثبيت أركانها74. 

ومم��ن ضمهم البالط األغلبي كذلك أبو العباس محمد بن حيون البريدي، 

73- املواع��ظ واالعتبار للمقريزي وس��يرة ابن طولون للبلوي كالهم��ا مقتبس في: ليبيا في 
كتب التاريخ والسير ص 187 ، 249 وهذا الشعر وإن لم يكن قائله ليبيا فقد ذكرناه الرتباطه 

بليبيا
74- ورقات 222/1 ، 244 ، 245
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وقد كان معاصرا ألبي اليسر الشيباني، وكان يرأس ديوان اإلنشاء قبل قدومه. 

وق��د أرس��ل إلى األمي��ر رس��الة بليغة يس��تعطفه فيها ألن��ه غضب عليه 

وسجنه. ومما جاء فيها:

والكرم العفو  فأين  أسأت  والندمهبني  اإلذعان  قادني نحوك  قد 

أما إليه  األيدي  مدت  من  خير  القلميا  عندك  بكاه  قد  ملن  ترثى 

بالغت بالسخط فاصفح صفح مقتدر         إن امللوك اذا ما استرحموا رحموا75

ومن الذين وفدوا على بالط األغالبة في »رقادة« بكر بن حماد )الذي سبق 

الق��ول بتردده على بالط الرس��تميني كذلك(، ويروى أن��ه كان ينتجع إبراهيم 

الثاني وميدحه، فيصله بجوائزه الس��نية. ومن شعره فيه قصيدة مدح بعث 

بها إليه، وقد جاء فيها:

بلية للرجال  الغواني  عبيدهاخلقن  ونحن  موالينا  فهن 

حينه غير  في  الورد  أردنا  ما  خدودهااذا  حني  كل  في  به  أتتنا 

وكتب حتت األبيات:

أعوزتني الوسائل  تكن  اخلدودفإن  ورد  وسائلي  فإن 

 وأعجب األمير بالشعر، وأمر جواريه بإنشاده وإيقاعه على العود76.

وهناك شاعر آخر مشهور ارتبط اسمه بفترة حكم األغالبة، وإن كان من 

الثاب��ت أنه لم يقصدهم في بالطهم، ولم ينل جوائزهم، وهو دعبل اخلزاعي. 

وعل��ى الرغم من تض��ارب الروايات في م��كان موته فقد اختار األس��تاذ علي 

مصطفى املصراتي بعد حتقيق طويل أن يكون موته في مدينة زويلة )من بالد 

فزان(. ودليل االس��تاذ املصراتي ما ذك��ره الرحالة البكري حني التعرض ملدينة 

زويلة من أن بها قبر »دعبل اخلزاعي«، وإيراده دليال على ذلك قول بكر ابن حماد 

معاصر دعبل وعدوه اللدود:

75- ورقات 248/1
76- ورقات 193/2 ، 194 واألبيات في احللة السيراء 174/1

بزويلة دعبال  غادر  في أرض برقة أحمد بن خصيباملوت 

ويعلل األس��تاذ املصراتي ذهاب دعبل إلى زويلة بأن الشاعر بعد أن تناوش 

مع حاكم مصر تركه واجته صوب ليبيا – في طريقه إلى املغرب - ولكن املوت 

باغت��ه والحقه في ليبيا77. ومعنى ه��ذا أن دعبال لم يكن يقصد اإلقامة في 

زويلة، ولكن املوت فاجأه وهو هناك. ويقدم األستاذ املصراتي تعليال آخر لوجود 

دعب��ل في زويلة قائال إنه أراد أن ينزوي، فاختار هذه املدينة ذات احلضارة واحلياة 

املنظمة، والتي أش��تهر أهلها بحب أهل البيت الذين كان ينظم دعبل فيهم 

مدائح��ه الطوال، وبدائعه الرائعات التي تكاد تفوق قصائد الكميت ومقاالت 

الش��ريف الرضي78. ومعنى هذا أنه اختار زويلة مس��تقرا له، وأنه كان ينوي 

اإلقامة بها مهما امتد به العمر. ومهما يكن الس��بب في وجود دعبل بزويلة 

فإنني أرجح ما ذكره األستاذ املصراتي من موته ودفنه بها، وأؤيد رأيه مبا ذكره 

ابن رشيق كذلك من وجود قبر دعبل في مدينة زويلة بليبيا79،  وابن رشيق من 

القيروان، أي من نفس املنطقة، وعصره قريب من عصر دعبل.

وقبل أن أختم هذا املبحث أشير إلى بيتني تتناقلهما كتب األدب والتاريخ 

لش��اعر ليبي قدمي اس��مه أحمد بن يحيى وهو ابن أخي عل��ي بن زياد املتوفى 

سنة 183. وهذان البيتان هما:

فتية إلى  شوقي  طال  بأطرابلسلقد  الوجوه  حسان 

  وقد   عيل   صبري   فما   مسعدي               على  الشوق  اال  دموعي  احلبس80 

وقد اهتمت كتب األدب والتاريخ بهذين البيتني الش��تمالهما على شاهد 

لغوي، هو استعمال اسم البلد بالهمزة في أوله.

وهناك  أبيات ثالثة أخرى رواها ابن األبار للش��اعر عبد اهلل بن محمد ابن 

عبد اهلل بن األغلب الذي ولى طرابلس ثم صقلية )عام 259ه�( ثم طرابلس 

77- حملات أدبية ص 29-25
78- املرجع ص 29، 30 وانظر كذلك الزاوي: معجم البلدان ص 177 ، 178

79- العمدة 72/1
80- نفحات النسرين ص 56 ورواية التجاني: اال دموع بجس )ص271(
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مرة أخرى، وولي أيضاً القيروان. وقد أرس��ل باألبيات الثالثة ملا بلغه قرار عزله 

ع��ن طرابلس إلى صديقه أبي هارون موس��ى بن م��رزوق صاحب بريدها، وكانا 

صديقني:

علمنا قد  ما  الكتاب  في  أتى  وفراققد  ورحلة  ثناء  من 

ثمان فهي  األيام  اإلفتراقوعددنا  سريعة  خمس  بعد 

قد     دنا     والفراق    مر    املذاق81   فعليك      السالم      إن      فراقي   

وهن��اك أخي��را ارجوزة فري��دة في اجملون قاله��ا ابن عامر الف��زارى في مرد 

افريقية أيام بني األغلب، وفيها إش��ارة إلى قاضي طرابلس وصاحب وثائقها، 

وكان رجال مس��تهترا باملرد. وقد تسببت هذه القصيدة في عزل القاضي عام 

320ه�82. وأول األرجوزة:

األرض أدمي  تكسو  وروضة 

غض نبات  من  بديعا  وشيا 

يقضي قاض  األرواح  على  منها 

بعض واحمرار  بعض  بياض 

وفيها:

الغزالن على  سلمان  ابن  نار 

بان غصن  فوق  بدر  شبيه 

ثان من  حسنة  في  له  إن  ما 

  كأمنا       صيغ       من       العقيان 83 

81- احللة السيراء 181/1 ، 182
82- ال خط��أ ف��ي هذا التاريخ كما قد يتوهم بعضهم فقد قيل الش��عر إبان حكم األغالبة 
)الذي انتهى عام 296ه�( ثم روى هذا الشعر أمام الوالي الفاطمي فعزل الشاعر عن منصب 

القضاء )الذي كان قد تواله ( وذلك عام 320ه�
83- البيان املغرب البن عذارى ، مقتبس في: ليبيا في كتب التاريخ والسير ص 97

وهك��ذا ميكنن��ا أن نصدر حكمنا – ونحن مطمئن��ون – على هذه الفترة 

بأنها فترة ارتقى فيها الش��عر، وتنوعت فنونه، وكثر فيها الش��عراء احملليون 

والوافدون، وإن بخلت علينا املصادر بالنماذج الكافية، وضنت علينا بتفصيالت 

تسمح بإصدار أحكام دقيقة.

ــى قيام املوحدين  ــعر حتت حكم الفاطميني ومن بعدهم حت 3- الش
)555 -692هـ(:84

 لم تتمتع ليبيا – حتى في هذه الفترة – باستقرار سياسي، ولم تتخذ 
ف��ي أي وق��ت من أوقاته��ا قاعدة للحك��م. ولهذا لم تخرج ه��ذه احلقبة عن 

كونه��ا امتدادا حلكم الوالة الذي��ن يعينون من خارج احل��دود، ويدينون بالوالء 

لغيره��م. ولم يكن الوالة – م��ن ناحية – يتمتعون بنفوذ قوي، كما أنهم لم 

يس��تطيعوا – من ناحية أخرى – أن يش��عروا الناس بالطمأنينة واالستقرار 

حت��ت لوائهم. كما أن اس��تقرار احلكم الفاطمي في مص��ر، وتهاونه في امر 

املغ��رب خل��ق أطماعا كثيرة في املنطقة، وقس��مها ش��يعا وأحزابا ودويالت، 

وفت��ح بابا للطامحني أو الطامعني أن يتحركوا، ويس��تقلوا ببعض أجزاء من 

البالد.

لهذه األس��باب جميعها لم يزدهر الشعر بنفس القدر الذي ازدهر به في 

انحاء اخرى من العالم العربي و«لم تس��تطع طرابلس أيام بني خزرون أو بني 

مط��روح أو بن��ي ثابت ان تكون ذات ب��الط أدبي. لم تس��تطع ان تنعش احلياة 

األدبي��ة مبثل حماية املع��ز بن باديس في القيروان، أو املس��تنصر احلفصي في 

تون��س. دع عنك ذكر قرطبة األمويني، وإش��بيلية العباديني، وحلب احلمدانيني 

84- يدخ��ل في ه��ذه الفترة احلكام الصنهاجيون وبنو خ��زرون ألن معظمهم كان يني بالوالء 
للحك��م الفاطمي في مصر ويس��تمد وجوده منه ومتتد هذه الفت��رة حتى دخول طرابلس في 
طاع��ة املوحدين عام 554ه� )انظ��ر والة طرابلس للزاوي ص 69-101( وقد ق��ال ابن البار انه 
في س��نة 296 انق��رض ملك بن األغلب بعد 112 س��نة وملك بني مدرار بسجلماس��ة بعد 
160 س��نة وملك بني رس��تم بتاهرت عن 130 س��نة )احللة السيراء 1/ 191 ، 192( ويقول 
دبوز:« كانت الدولة العبيدية الشيعية التي نشأت في أواخر القرن الثالث الهجري هي السبع 
الهائج الذي فغر فاه على الدول املغربية فقضى عليها كلها ..« )610/3 ( ولكنه يختلف مع 
ابن االبار في بيان عمر الدولة الرستمية اذ يحدده مبائة واثنني وخمسني عاما وقد اعتبر ابن االبار 

نهاية الدولة العبيدية بافريقية على يد املعز بن باديس الصنهاجي 29/02(
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وقاهرة الفاطميني وبغداد العباسيني«85.

ولهذا فإننا – على الرغم مما جنده من إش��ارات إلى شعراء وأدباء يحملون 

نس��با ليبية كالوداني والطرابلس��ي والبرق��ي – ال نس��تطيع ان نقرر أنهم 

اس��تطابوا العيش هناك، وانتجوا أدبهم أو ش��عرهم في مس��قط رأسهم. 

بل إننا نس��تطيع أن نقرر في أحيان كثيرة أن العكس هو ما حدث، وأن كثيرا 

من هؤالء الش��عراء واألدباء – حني لم يجدوا النقدير والتشجيع في وطنهم 

– خرجوا إلى أرض اهلل الواس��عة، واتصل��وا ببالطات اخرى للحكام، ووصلوا 
انفس��هم بدواوينهم، وطاب لهم املقام معهم، وحتت لوائهم. واألمثلة على 

ذلك كثيرة حتى من بني أش��هر ش��عراء هذه الفترة وأخصبه��م إنتاجا كما 

س��نرى فيما بعد. وأشهر ش��عراء هذه الفترة وما وصلنا من شعر لهم كما 

يأتي:

1- أب��و العب��اس خلي��ل بن إس��حاق بن ورد. ق��ال عنه بن األب��ار »مولده 
بطرابل��س وه��و من أبناء جنده��ا. وكان ف��ي أول األمر يطل��ب العلم واألدب، 

ويصحب الصوفية ويبيت في املساجد إلى ان خالف أهل طرابلس بلده سنة 

992، فكان هو املتولى لعذابهم، وأخذ أموالهم، وذلك في أول دولة عبيد اهلل 
املهدي«86.

ول��م يدم خليل طويال في طرابلس اذ ما لبث أن أتبع القائم ابا القاس��م 

محمد ابن عبيد اهلل املهدي في مس��يرة إل��ى محاربة أهل مصر، وهو إذ ذاك 

ولي عهد، فلحقه باإلس��كندرية وهناك واله أمر جباية األموال والنظر فيها. 

ث��م انصرف إلى املهدية فقدم على خيل افريقي��ة، وكان أمر جندها إليه، مع 

النظر في البحر. وخرج بعد ذلك إلى صقلية واليا على أهلها فأهلكهم جوعا 

وقتال وهرب كثير منهم إلى بلد الروم، وذلك في أول دولة القائم س��نة 325. 

وملا قدم منها خليل ابن إسحاق عام 329 كان يفتخر مبا فعل ويقول: »املكثر 

يقول اني قتلت وأهلكت ألف ألف واملقل يقول ستمائة ألف«87 وكانت نهاية 

85- إحسان عباس: تاريخ ليبيا ص 224 ، 225 
86- احللة السيراء 302/1

87- ه��ذه رواية ابن األب��ار وابن عذارى ومعظم املراجع ولكن رواية النويري في نهاية األرب غير 
ذلك اذ يقول »فوصل خليل  بن إس��حاق الى املدينة في آخر س��نة 325 فأطاعه أهل صقلية 

ابن إسحاق محزنة؛ إذ انتدبه القائم بعد ذلك حلرب أبي يزيد اخلارجي وأخرجه 

إلى مدينة القيروان في ألف فارس، فقصده أبو زيد88  فدخل القيروان، وحصره 

بداره ثم اعتقله هو وأصحابه وقتلهم جميعا وأمر بهم فصلبوا89.

ومع ما اتصف به خليل بن إسحاق من قوة وفظاظة وسفك للدماء فقد 

كان ش��اعرا مبدعا. ومن جيد شعره قوله ميدح املهدي ويناقض مروان بن أبي 

حفصة:

أطاللها واسألن  باملنازل  سؤالهاقف  أردت  إن  يضيرك  ماذا 

دمنة في  بكى  من  أول  أنت  حالهاهل  احلوادث  وغيرت  درست 

البكا تردين  هل  زينب  عن مقلة سفحت عليك سجالهايادار 

كالدمى اخلرائد  باإلنس  ورئالهابدلت  ظباءها  الفالة  وحش 

حبرة زينب  آلل  عهدت  إقبالهاولقد  أقبلت  ودنيا  فيها 

وشاحها يجول  ناعمة  أكفالهابيضاء  خصرها  دقة  وتهز 

وفوقه كالقضيب  قوام  خلخالهاولها  كفه  يصافح  جعد 

رقادها بعيد  فيها  في  زالهاوكأن  السماء  من  أصاب  عسال 

حبها في  عواذلي  عصيت  والنفس تعصى في الهوى عذالهاولقد 

 ومنها:

محمد النبي  على  االله  أمثالهاصلى  وزاده  اإلمام  وعلى 

جده سنة  أقام  اإلمام  نعالهاإن  حذوت  كما  للمسلمني 

كتبها وقوم  شرائعها  وحاللهاأحيا  وحرامها  وفروضها 

فاكرمهم وعزل عنهم عمال سالم )الوالي السابق( ص 437
88- هكذا ورد االسم مرة ابو يزيد ومرة ابو زيد في ابن األبار 302/1

89- ابن األبار 302/1 ، والبيان املغرب 215/1
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بعدما البرية  اهلل  به  ضاللهاوهدى  الظاملون  الغواة  طلب 

محمد بنت  ابن  يا  اخلالفة  رحالهاإن  النبي  عن  إليك  حطت 

والش��اعر يص��ر على ب��دء قصيدته في امل��دح بالغزل والتش��بيب وبكاء 

االط��الل على عادة العرب القدماء. وأوصاف محبوبته التي تعلق بها ال تخرج 

ع��ن األوصاف العربية التقليدية، من بياض لبش��رتها دال على تنعمها وعدم 

تعرضها ألش��عة الش��مس، ودقة خصرها، وثق��ل أردافها، واعت��دال قوامها، 

وطول ش��عرها الذي ميتد حتى يصل إلى موض��ع اخللخال منها، وطيب فمها 

حتى بعد قيامها من نومها، وهو وقت تغير الفم.

وحت��ى في مدحه للمهدي لم يأت بجديد؛ فاإلمام خليفة اهلل في أرضه، 

وانتقال اخلالفة إليه جاء بطريق الش��رع والتسلس��ل م��ن النبي حتى وصلت 

إليه، واإلمام عادل يقيم شرائع اهلل، ويطبق تعاليمه، ويحيي سننه؛ ومن أجل 

هذا فقد س��اد البالد الطمأنينة واألمان، وعم��ت الناس الهداية بعد أن حاول 

بعض املارقني االنحراف بهم، وإخراجهم عن الطريق السوي.

وخي��ال الش��اعر في هذه القصي��دة خصب ولهذا جاءت ص��وره اخليالية 

رائع��ة معبرة وتنوعت بني التش��بيه، واالس��تعارة، والكناية، وأس��لوبه جيد 

وألفاظه موحية ال جتد في أي منها نبوا أو قلقا.

ويبدو ان ابن إس��حاق كان يقف نفس��ه وشعره على احلكام، أو لم يصلنا 

من ش��عره اال هذا النوع، فقد روى ابن األبار له أبياتا قالها وقد افتصد القائم 

وهي:

ترتفققل للطبيب الذي اوصى ليفصده باإلسعاد  زلت  وال  رفقا 

األفقكيف استطعت ترى باهلل طلعته يشرق  ما  نوره  سنا  ومن 

تتدفقأم كيف تخرج من كف تقبلها اجلود  بحار  ومنها  دما 

خير الورى كيف لم ينبت بها الورقإني ألعجب من كف مسست بها

 ورغم إعجابنا بخيال الش��اعر في هذه األبي��ات فإننا نأخذ عليه إغراقه 
في املبالغة، وخروجه عن احلد املعقول.

وروى ل��ه ابن األب��ار كذلك ابياتا اخ��رى قالها توديعا للقائ��م بعد أن أمره 

باخلروج إلى القيروان. وقد كتبت باألبيات إليه:

طرا الناس  خير  ودعت  نفسوما  طيب  عن  فارقته  وال 

وشمسيوكيف تطيب نفسي عن حياتي قمري  وعن  أفارقها 

جهدي رضاه  طلبت  رمسيولكني  حلول  يوم  اهلل  وعفو 

  فعاش   مملكا   ما   الح   شمس              على   الثقلني    من   جن   وإنس90

ويب��دو أن هذه كانت آخر أبيات الش��اعر، وأن وداع��ه كان الوداع األخير وأن 

حديث��ه في البيت الثال��ث عن طلبه عفو اهلل يوم موته كان إحساس��ا بدنو 

أجله، فقد كانت نهايته احملزنة في القيروان حيث اعتقل ثم قتل وصلب كما 

سبق أن ذكرنا.

وباإلضافة إلى ش��عر خليل ابن إس��حاق وصلتنا مناذج ليس��ت بالقليلة 

لشعراء آخرين وفي أغراض مختلفة. فمما وصلنا:

2- بيتان في الفخر للشريف أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل احلسيني 
التاجوري، املتوفي في دمشق عام 552ه�، وذلك قوله: 

وعمه النبي  بنت  بني  وفي الذروة العلياء من آل غالبألسنا 

بحيلة تصاد  ال  ولكن  لضاربليوث  تدين  ال  ولكن  سيوف 

 وعلى الرغم من أن إطالق اس��م الليث أو الس��يف على الرجل الشجاع 
يعد من الص��ورة القريبة املبتذلة، فقد أخرجها عن ابتذالها ذلك القيد الذي 

وضعه الش��اعر في كل صورة. فهم كاألس��ود اال انهم يختلفون عنهم في 

عدم إمكانية اإليقاع بهم بأي وس��يلة من الوس��ائل، أو حيلة من احليل، وهم 

كالسيوف، اال أنهم من نوع ال يوجد في السيوف احلقيقية، نوع ال ميكن للعدو 

90- ابيات ابن اسحاق كلها في احللة السيراء 1/ 303 ، 304
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ان يستولي عليه أو يتمكن منه.

وقد تنقل التاجوري بني اخلليل ومصر ودمش��ق، وكان أبوه قد خرج به من 

الكوفة وهو ابن سبع ودخل به املغرب فربي في مراكش، ثم انتقل إلى تاجورة 

فس��كن بها. ويب��دو انه مع كثرة رحالته وأس��فاره لم يج��د الصديق أو اخلل 

الوف��ي ولذلك يروى له بيتان في التأس��ف على ذهاب الكرام وكثرة اللئام في 

العالم وهما:

حي كل  األرض  في  كرمياجربت  الورى  في  أجد  فلم 

  أظن    ما    في    الطروس    زورا              عساه    أن     يسخى     اللئيما91

3- أبيات في مدح احلاكم بأمر اهلل؛ قالها الشاعر أحمد بن عبد اهلل بن 
عبد الرحيم بن س��عيد بن زرعة البرقي من أهال��ي مصر، وعرف بالبرقي ألنه 

كان كثي��ر الذهاب إلى برقة للتجارة. أما أبيات��ه فهي قوله وقد حدثت مبصر 

زلزلة:

جنل الهدى وسليل السادة الصلحاباحلاكم العدل أضحى الدين معتليا

بها يراد  كيد  من  مصر  زلزلت  فرحاما  عدله  من  رقصت  وإمنا 

وقوله في احلاكم وقد غاب وجاء في عقيب غيابه مطر:

أدمعه العيد  يوم  لفقدك  من بعد ما كان يبدى البشر والضحكاأرى 

  ألنه  جاء  يطوى  األرض  من  بعد             شوقا  إليك  فلما  لم  يجدك بكى92

ورغم قلة النماذج التي رويت لهذا الش��اعر فهو – على ما يبدو – شاعر 

خص��ب اخليال متدفق الش��اعرية فقد وف��ق – غاية التوفي��ق – في التماس 

علة مناس��بة غير العلة احلقيقية، على جهة االس��تظراف. وهو ما يسميه 

البالغيون بحسن التعليل. 

4- أبي��ات متفرقة للش��اعر أبي احلس��ن عل��ى بن محمد املع��روف بابن 

91- رحلة التجاني ص 308 ، 309 ومع تغيير طفيف في املنهل العذب 113/2
92- املنهل العذب 70/2 ومعجم البلدان لياقوت – مادة برقة

البرقي املتوفي س��نة 522ه�. وقد ذكره العماد في اخلريدة، وابن س��عيد في 

املغرب، ومنها:

أ-

سهم بكل  منه  الدهر  وبينيرماني  احبابي  بني  وفرق 

قلب كل  حرارة  قلبي  عنيففي  كل  مدامع  عيني  وفي 

    ب- 

كان جفوني مسمع والكرى عذلولي سنة لم أدر ما ِسنة الكرى

    ج- وكتب إلى ابن النضر ملا كتب إليه ابياتا يعنفه:

من لنوجب  كنا  فما  تكذبن  سقطاال  قد  عنك  تراه  وأنت  حق 

 وليت عصر شبابي شاغل أملي         بك اغتباطا وها فوداى قد شمطا93

ويبدو أن هذا الش��اعر لم يكن من الش��عراء املطبوعني، فسمة التكلف 

واضحة في ش��عره. وما اجلناس الناقص في الش��طر األول من البيت الثالث، 

وخفاء مراد الش��اعر في الش��طر الثاني من نفس البيت، وفي البيت اخلامس 

إال خير دليل على ذلك. 

5- أبيات للش��اعر أبي احلس��ن علي بن أبي إس��حاق بن إبراهيم الوداني 
صاح��ب الديوان بصقلي��ة. وقد كان في عه��د ابن رش��يق )390-456 ه�(، 

وبينهما مكاتبات. ومن هذه األبيات:

أ- 

بليلة النهار  مني  يشتري  وصحابيمن  جنومها  بني  الفرق 

اآلدابدارت على فلك الزمان ونحن قد من  فلك  على  درنا 

 ودنا    الصباح    وال   أتى    وكأنه              شيب  أطل  على   سواد   شباب94
93- اعالم ليبيا للزاوي ص 214 ، واملنهل العذب ص 67  

94- لم يقف األس��تاذ املصراتي – رغم تنقيبه الش��ديد – اال على ه��ذه األبيات الثالثة وقد 
اهتدى األس��تاذ الزاوي الى البيتني اآلخرين فيكون اجملموع خمسة. وقد عقب األستاذ املصراتي 
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ب- وله في املشيب:

مشيبي أتاني  ملا  القطوبوبرغمي  بالضحوك   أهال  قلت 

  ولعمري   ما   كنت   ممن   يحييـ              ـه      ولكن      متلق      بالقلوب95

6- أبيات للش��اعر أحمد بن احلسني بن حيدرة املعروف بابن خراسان وقد 
ذكره ياقوت في معجم البلدان96 وأنشد له هذه األبيات:

محبتكم في  زهد  غير  طرابلسأحبابنا  في  وأنتم  مبصر  كوني 

زيارتكم في  فاملنايا  زرتكم  مفترسيإن  فالهجر  هجرتكم  وإن 

زيارتكم في  جناحا  ارجو  فرسيولست  دم  من  بحرا  خاض  اذا  اال 

حطمت قد  اخلط  ورماح  والنكسوأنثني  الواٍن  اروع  كل  في 

نظما يضيء كضوء الفجر في الغلسحتى يظل عميد اجليش ينشدنا

الفرسيفدي بنيك عبيد اهلل حاسدكم حافر  يفدي  العير  بجبهة 

   وقد توفى ابن خراسان عام 497 ه� على ما ذكر صاحب األعالم97 نقال 

عل��ى األبيات الثالث��ة بقوله: » لو كان عندي م��داد من الذهب لكتبتها عل��ى رقاع من الورد« 
وبقول��ه »ما أظن أن ش��اعرا م��ن أهل االندلس أو من بني العباس أو ف��ي عصر مزدهر آخر نادى 
وهتف مبثل قوله« )أعالم من طرابلس ص 33 ، 47 ( ورغم مش��اركتنا لالس��تاذ املصراتي في 
إعجاب��ه فنحن ال نش��اركه في مبالغاته وتعميمات��ه التي ال ميكن بحال م��ن األحوال قبولها 
ويقول االس��تاذ املصراتي كذلك: إن أحد األدباء األفاضل قد اقترح تش��طير هذه األبيات ووجد 
هذا االقتراح ترحيبا من جريدة اللواء الطرابلسي وذلك سنة 1920م وتسابق شباب ذلك اجليل 

على التشطير وممن ساهم بنصيبه الشاعر أحمد الفقيه حسن وله تشطيران أحدهما:
من يشتري مني النهار بليلة       جمعت لنا شمال من األحباب
حسنت وحسنت احلياة ألنها         ال فرق بني جنومها وصحابي

دارت على فلك الزمان ونحن قد    ملنا لصقل حرائر األلباب
وكأننا ملا تآلف جمعنا               درنا على فلك من اآلداب

ودنا الصباح وال أتى وكأنه         برق تألق حتت ظل سحاب
وكأنه ملا تبسم ضوؤه                شيب أطل على سواد شباب

)ص 50 ، 51 وانظر تشطيرات اخرى ص 51 ، 52 ، 54(
95- الزاوي: أعالم ليبيا ص 23 ، 204

96- مادة طرابلس )الغرب(
113/1 -97

عن مرآة الزمان، ولكن نسبة إلى طرابلس الشام ال طرابلس الغرب.

7- ش��عر كثير للش��اعر محمد بن أبي سعيد بن ش��رف األجدابي98 )أو 
اجلذامى( املتوفى سنة 460 أو نحوها. وسواء صحت نسبته األولى أو الثانية 

فالبن ش��رف أهمية في ه��ذه الفترة ألنه لو لم يكن ليبي��اً من أجدابية فقد 

كان على صلة باملعز بن باديس أمير إفريقية – مبا فيها طرابلس – )من سنة 

406 إلى 453(99. وقد كان ابن ش��رف واحلس��ن بن رشيق يتنافسان في قول 
الش��عر أمام املعز. وفي ذات يوم طلب منهما األمير ان يعمال ش��عرا في املوز 

عل��ى قافية الغني فصنعاه لتوهما، دون أن يق��ف أحدهما على صنعة اآلخر، 

وكان ما قاله ابن شرف:

وإسعاده املوز  املاضغياحبذا  ميضغه  أن  قبل  من 

له المجس  أن  إلى  فارغالن  به  مآلن  فالفم 

طيب مأكل  قلنا  سائغسيان  مشرب  واال  فيه 

 أما ما قاله ابن رشيق فهو:

سوغه سريع  املاضغموز  مضع  قبل  من 

آلكل لسائغمأكلة  ومشرب 

به لني  من  فارغفالفم  مثل  مآلن 

وقد جمع ش��عر ابن شرف في خمسة مجلدات كما ذكر ابن دحية، ومنه 

قوله:

بيننا ما  النطقني  في  اشتباهشتان  املنظرين  في  وبيننا 

98- هن��اك ش��ك كبير ي��كاد يصل الى حد اليقني في صحة هذه النس��بة وال��ذي يبدو انها 
محالف��ة ع��ن »اجلذامةى« وعل��ى هذا فال ميك��ن أن يكون ابن ش��رف ليبي األص��ل كما ادعى 
بعضه��م وقد وردت النس��بة »اجلذامى« ف��ي كل من الوافي بالوفي��ات )97/3( واملطرب البن 
دحي��ة )66( واألعالم لزركلي )10/7( ولم يذكر صاحب األعالم النس��بة »األجدابي« مطلقا 

ولم يشر اليها – رغم تعدد مراجعة وتنوعها 
99- انظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا للزاوي ص 192 ، 200
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الهوى حرقات  من  عجبا  مياهيا  وجتري  نيرانا  تصعد 

وقوله في مليح اسمه عمر:

والبنييا أعدل األمة اسماكم جتور على بالهجران  مضناك  فؤاد 

  أظنهم سرقوك القاف  من  قمر             وأبدلوها   بعني   خيفة   العني100

8- أبيات للشاعر أبي بكر عتيق بن القاسم السرتي101 وهي:

ولدمعها دائما  لعيني  لسان بسرِّ احلب في اخلد ناطقأقول 

ضائر منك  لي  ينفك  ما  رامقأجدك  حليني  أو  واٍش  بسري 

  فلوالك  ملا  أعرف  العشق  أوَّال             ولواله  لم  يُعرف  بأني   عاشق 102

والتكل��ف في ه��ذه األبيات واضح حتى لكأن الش��اعر ينح��ت فيها من 

صخ��ر، باإلضافة إلى ما يلفها م��ن غموض يجعل من الصعب فهمها فضال 

عن تذوقها.

*    *   *                                 

وال جند فرقا كبيرا بني ش��عر هذه الفترة، والفترة التي س��بقته. وان كنا 

نالحظ قلة الش��عر املروي لشعراء هذه الفترة، وندرة األسماء الليبية الصرف 

الت��ي حفظتها لنا كت��ب األدب والتاريخ103. وهي ظاهرة جديرة بالتس��جيل 

والتعلي��ل. ولع��ل مرجعها ما حل بالب��الد من فوضى سياس��ية حتت حكم 

الفاطمي��ني، وعدم اس��تقرار احل��كام الفاطميني في ليبيا؛ فق��د انتقلوا من 

100- املطرب ص 67-69 والوافي بالوفيات 100/3
101- لم يذكر ياقوت وال غيره – فيما حتت يدي من مراجع – تاريخ والدته أو وفاته ولكن قال 
ياقوت عنه:« قال ابو احلسن علية بن املفضل املقدسي احلافظ من أصحاب السلفي: انشدني 
ابو بكر عتيق بن القاس��م لنفس��ه » وملا كان الس��لفي )أحمد بن محمد بن سلفة( قد ولد 
ع��ام 478 وتوف��ي عام 576ه� )األعالم 1م209( كان من املمكن اعتبار الس��رتي هذا من ابناء 

الفترة التي نتحدث عنها.
102- ياق��وت – م��ادة س��رت – وقد روى األبي��ات النائب في املنهل العذب مع اختالف يس��ير 

)84/2(
103- من الش��عراء الذين لم نذكر ش��عرا لهم خلوف بن عبد اهلل بن البرقي النحوي وسيرد 

مزيد بيان عنه في فصل الدراسات اللغوية

املغ��رب إلى مصر مارين – فقط – بأرض ليبي��ا، دون أن يظهروا أي عناية بها. 

وال ننسى كذلك هجرة بني هالل وبني سليم، التي متت في خالل تلك الفترة، 

والت��ي كان لها بع��ض األثر في إث��ارة القالقل بني الناس وس��لب الطمأنينة 

م��ن النفوس. وه��و جو ال يصلح للنهضة األدبي��ة، وال يعطي للحكام فرصة 

الستجالب الشعراء ورفدهم بالعطاء. 

د- الشعر حتت حكم املوحدين ومن بعدهم حتى بداية العصر التركي 

:)985-555(

تعد هذه القرون األربعة أخصب فترات ليبيا في مجال الشعر من ناحيتي 

الكم والتنوع، وإن ظل الشعر – من ناحية الكيف – أقل مستوى من نظيره 

ف��ي بعض الب��الد العربية األخ��رى. كما يالحظ ان معظم ش��عر هذه الفترة 

يدخل حتت نوعني:

1- شعر الفقهاء ورجال الدين.

2- شعر التصوف.

مما يسمح لنا بالقول بأن الشعر اخلالص الذي يفتش عن اجلمال، ويفيض 

بالعاطف��ة، ويخاط��ب القل��ب، ويج��ري وراء التعبير الفني – ل��م يكن كثير 

الوجود في ليبيا.

كما أن هناك ظاهرة اخرى في ش��عر هذه الفترة هي أن بعض شعرها قد 

وصلنا بأس��لوب أق��رب إلى أن يكون عامياً. ورغم أنا نعتق��د ان هذا النوع من 

الشعر كان موجودا في كل الفترات السابقة، اال ان هذه هي املرة األولى التي 

امكننا ان نضع ايدينا على مناذج منه.

وال يظ��ن ظ��ان ان البالد في هذه احلقبة قد متتعت بالهدوء أو االس��تقرار 

السياس��ي؛ فقد كان األمر - كما كان س��ابقا - صراعا وتناحرا وتنافس��ا بني 

العربي والعربي واستيالء على السلطة من كل من يأنس في نفسه - أو يظن 

في نفس��ه - القدرة على ذلك. ولقد أدى ه��ذا إلى إضعاف البالد والى إطماع 

األجنبي فيها س��واء كان صقلياً أو إيطالياً أو إسبانياً. بل إن خالص البالد من 

احلكم األس��باني لم يتم إالَّ على يد ق��وة خارجية هي قوة األتراك التي جاءت 



الن�شاط الثقايف يف ليبيا

228229

بأساطيلها، وطردت األجنبي لتستقر هي في البالد.

وهك��ذا كانت حالة املنطقة أش��به بحالة الكرة الت��ي تتقاذفها األيدي، 

وتنتق��ل من يد إلى يد، وأقصى ما يحاوله أي ش��خص، ان يحتفظ بالكرة في 

يده أطول مدة ممكنة.

ومن الشعر الذي وصلنا من تلك الفترة:

1- م��ا قاله أبو يحيى رافع بن مط��روح التميمي )حاكم طرابلس( حني 
كبر في الس��ن، فطلب من يعقوب بن عبد املؤم��ن إعفاءه من احلكم ففعل. 

وبعدها ترك ابن مطروح بلده، واس��تقر باإلسكندرية وذلك عام 586ه�. وفي 

اإلسكندرية احس باحلنني إلى وطنه فقال:

ضاحية البحر  باب  بني  الغنملوقفة  موقف  أو  هوارة  باب  أو 

أشهى إلى النفس من  كسر  اخلليج        ومن دير الزجاج وشاطى بركة اخلدم104

وليس في البيتني ما يدل على شاعرية قائلهما، بل على العكس من ذلك 

فيهما ما يدل على جفاف قريحته، وضحالة خياله. 

2- أبيات قالها أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم األصولي ميدح 
األمي��ر أبا زكرياء يحيى بن عب��د الواحد من حكام الدول��ة احلفصية )مطلع 

الق��رن الس��ابع(، وذلك بعد أن انتص��ر على أبي عبد الرحم��ن يعقوب بن أبي 

يعقوب ثائر طرابلس. وقد كان هذا الثائر أول األمر من رجال األمير أبي زكرياء، 

ثم حدثته نفس��ه باإلمارة، ولكنه قتل هو وأتباعه على ايدي الطرابلس��يني، 

وصلبت جثتهم بباب هوارة ونصبت رءوسهم في تونس، وذلك عام 639. وقد 

سجل الشاعر هذه الكائنة، وذكر تسمية يعقوب )الثائر( نفسه بالفاطمي 

وكان مما قاله:

فطامه للفاطمي  عجلت  وما سوغته درّها البيض والسمرلقد 

104- التجاني ص 245 والتذكار ص 58 ، 59 وانظر ترجمة وافية البن مطروح في » اعالم من 
طرابل��س » ص31-41 وباب البحر وباب هوارة وموق��ف الغنم أماكن بطرابلس اما االول فكان 
يطل على الناحية الش��مالية من املدينة وأما الثاني فهو الفتحة التي يدخل منها إلى س��وق 

املشير وأما الثالث فكان اذ ذاك يقرب من برج الساعة اليوم )هامش ص 59 من التذكار(

احلررجا رفعة فاعتاض منها مبنصب منصبك  للجذع  به  مناه 

األمريرى شرفات السور قد قمن حوله أكذبه  منه  ألمر  يصحن 

وللريح ال للروح في جسمه كرضحى فلحّر الشمس لعج إهابه

وأعظم ما يرجوه لو أسعف القبروكم رام تشييد القصور فحلَّها

إجابة دعوت  ملا  رهبة  الكفرأتى  نعمتك  ثوب  من  فجرده 

متنصال بعضه  منه  وخلف بعض حيث الجاده قطروجاءك 

يبثه بقول  ال  أخاه  وهيهات عز السر فحواه واجلهريناجي 

لسانه وانتحاك  منه  فلو رام نطقا لم يرمه لك الشكرتبرأ 

فدونك  يا  يعقوب  عقبى   منافق             إلى النار عقباها اذا ضمك احلشر105

وواضح أن الش��اعر هنا يرص الكلمات رصاً، ويتكلف احملس��نات البديعية 

وال س��يما اجلن��اس في مث��ل الفاطمي وفطام��ه – الريح وال��روح – يعقوب 

وعقبى. وكذلك املقابالت بني البيض والس��مر – سر وجهر – القصور والقبر 

... وغير ذلك. 

3- أش��عار قالها أبو محمد عبد احلميد بن أبي البركات بن عمران بن أبي 
الدنيا الصدفي الطرابلس��ي املولود بطرابلس سنة 606 ه� واملتوفي بتونس 

س��نة 486. قال عن��ه التجاني: »من فض��الء طرابلس املش��هورين بالعلم، 

واملش��اركة في األدب«. ارحتل إلى املش��رق فقضى فريض��ة احلج، وحضر على 

األس��اتذة، ووصل تونس في مدة اميرها أبي زكرياء، فأقام بها زمنا ثم عاد إلى 

بلده. واس��تدعي بعد ذل��ك إلى تونس فولى بها اخلط��ط الرفيعة، من قضاء 

اجلماعة، وقضاء األنكحة، واخلطابة باجلامع األعظم. وله كتب في الدراسات 

اإلس��المية مثل »العقيدة الدينية« وش��رحها و»جالء االلتباس في الرد على 

105- التجاني ص 269 ، 270
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نف��اة القي��اس«106 وكتاب »مذكر الف��ؤاد في احلض على اجله��اد«107. وهذا 

يكشف لنا عن شخصية الشاعر وطبيعة ثقافته الدينية.

 ومن شعره:

 ا- 

قناعة والفالح  السالمة  مؤنسطرق  بالتوحش  بيت  ولزوم 

أنيسه يكون  أن  أنسا  احلندسيكفيه  في  ونوره  القرآن  آي 

أتى انسانا  عيناه  رأت  املكنسواذا  ظبي  نفور  فلينفرن 

مقول صاحب  ينفك  اجمللسولقلما  في  عثرة  أو  زلة  من 

  حتصى  وتكتب  واجلهول  مغفل              حتى   يراها   في  مقام  املفلس108 

ب- وأظه��ر له اخلليفة املس��تنصر في بعض األوقات تغي��را فكتب إليه 

يستعطفه:

عبدكم تنيلون  مازلتم  املثلأموالي  عن  جلت  النعماء  من  ضروبا 

ما أجل  وهو  العفو  اال  يبق  الفضلولم  منحة  به  لي  فأكمل  ينال 

مبحلوليفما العيش في الدنيا بغير رضاكم احلياة  طعم  وال  بصاف 

أهليوقد كدر اإلعراض صفو معيشتي وأنكرني  أحوالي  فأنكرت 

زلتي بغفران  يقضي  أمل  وبالعفو عن جرمي وبالصفح عن فعليولي 

106- ذكر املصراتي اسمه »حل االلتباس«
107- التجاني ص 272 ، 273

108- التجاني ص 273 وقد علق االستاذ املصراتي على هذه األبيات بقوله:
1- ان ه��ذا النظ��م فاض به على طريقة الوعظ واس��لوب التصوف ولكن��ه لم يطبقه على 
نفس��ه حرفيا ألنه لم يكن عزليا بل كان اجتماعيا س��افر ورحل الى املشرق واملغرب ولم يكن 

في بيت بالتوحش مؤنس كما أشار في نظمه
2- ف��ي البي��ت الثالث م��ا يدل على لهجته الطرابلس��ية اذ قد روى بالض��اء بدل الظاء وهي 

لهجة موجودة بطرابلس )ضبي بدال من ظبي(
3- ف��ي الش��طرة األخي��رة من البيت األخي��ر اقتباس وتأثر باحلديث الش��ريف ال��ذي قال فيه 

الرسوةل )ص( ألصحابه: أتدرون من املفلس .. الخ )ص 72 اعالم من طرابلس(

وبهجة عزا  امللك  تزيد  والعدلبقيت  والدين  الفضل  رسوم  وحتمي 

ورحمة عفو  منك  يخطئني  قبليوال  أحدا  أخطأ  ما  فإنهما 

وعودة بدءا  العرش  إله  على املصطفى من خلقه خامت الرسلوصلى 

ج- وله قصيدة طويلة مطلعها:

بحمد     اهلل    نبتدىء     األمورا           ونختم      آخرا      فيه     احلبورا109

4- قصائد قالها أبو علي احلسن بن موسى بن معمر الهواري الطرابلسي 
)املول��ود بطرابلس س��نة 609 ه�(. وق��د ترقى ابن معمر ف��ي دولة اخلليفة 
املستنصر فولى خطة القضاء في كثير من بالد افريقية منها باجة وبجاية.. 

وولى خط��ة العالمة الكبرى، وخط��ة االرفاع، والنظر ف��ي خزانة الكتب. ثم 

تغير اخلليفة عليه فنفاه إلى املهدية عام 667. وتنقل بني غضب ورضا حتى 

اس��تدعاه الواثق س��نة 675 فأمره بالنظر في خزانة الكتب بتونس. وس��ئل 

عنه��ا حني كان ينظر فيه��ا أوال فذكر انها كانت ثالثني ألف س��فر، وأنه أخر 

عنها ثم أعيد إليها فوجدها عشرين الف سفر وأنه اختبرها مؤخرا فوجدها 

تقصر عن ستة آالف سفر. وملا سئل عن سبب ذلك قال: املطر، وأيدي البشر. 

وقد توفي بتونس سنة 682. ومن شعره:

ا- أنشد أمامه قول أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي:

والكرام املكارم  زمن  الغماممضى  صوب  من  اهلل  سقاه 

قول دون  فعال  البر  بالكالموكان  نطقا  البر  فصار 

فقال شعرا يتممه على البديهة وهو:

تلقى ليس  حتى  النطق  السالموزال  مبرجوع  يسخو  فتى 

اال ليس  حتى  األمر  باملالموزاد  أو  باألذى  سخى 

 
109- التجاني ص 273 ، 274
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ب- س��جن اب��ن معمر مع صدي��ق له يدعى أبا عب��د اهلل محمد بن يحي 

الفضيلي، فهنأه الفضيلي إلطالق سراحه فرد عليه مرجتال:

لقد ساءني فقدي ملا فيه من أنسيلئن سرني فك اإلسار من احلبس

أريده فيما  خيرت  أنني  آلثرت تقدميي سراحك عن نفسيولو 

   ج- وفي مدة لزومه داره للجفوة التي عرضت له قبل نفيه إلى املهدية 
قدم من الس��فر صديق له تلزمه زيارته. فلما لم يتمكن ابن معمر من زيارته 

بعث إليه بهذه األبيات:

إليكم كنت  احلكم  ولوال  أطيركتبت  الرياح  منت  في  الشوق  من 

مسلما أسير  أن  يسيرا  يسيروإن  وذاك  وجهي  على  عليكم 

وحضورومافي صميم القلب من خالص الوفا غيبة  فيه  فسيان 

 د – وله وقد أبل اخلليفة من مرضه:

بالفرج الياس  بعد  أنعم  يا أزمة الدهر عند الشدة انفرجياهلل 

كفى وسكن من هرج ومن رهجشكر اخلالئق ال يكفي أليسر ما

فكم اإلمام  بإبقاء  األنام  بصونه صان من مال ومن مهجأبقى 

راعيهم لإلسالم  اهلل  رعى  لم نأس من فقد ذى قدر وال همجاذا 

 ه�- ومن قصيدة له:

سقما اودعت  جفون  احورار  ما أمطرت سحب اجفاني الدموع دمالوال 

بربعكم اصيالنا  وقفت  دمياوال  دمي  من  رباه  سقيت  وال 

طلل في  الدمع  عقيق  نثرت  مكتتماوال  كان  الذي   اذيع  منه 

ملتئماشمل السلو شتيت بعد بعدكم اليوم  قبل  كان  وطاملا 

متصل كل  منه  يقطع  انتظماالبني  ما  كل  منه  ينثر  والشوق 

هدماوالوجد شاد بجسمي ما يهدمه وما  فيه  بنى  ما  على  آه 

كتمايا من يلوم على ما جل من أسفي الذي  األمر  من  اليسير  هذا 

اال محا السهد ما قد ُخط أو رسماما خطط النوم في جفني رسم كرى

بينكم يوم  من  انني  ملتزماانبيكم  والتذكار  للسهد  زلت  ما 

جنابكم من  ريح  هب  ان  وابتسماأرتاح  األفق  بذاك  برق  الح  أو 

مقتدرا األشياء  قدر  ومن  قسماأما  لي  باحلب  وكفى  وحبكم 

قدماما رام قلبي اصطبارا بعد بعدكم وجده  من  بي  تأخر  وما 

   و- وأنش��د اب��ن األبار له وألحد أصحابه ف��ي أبي اجملد الصوفي املهدوي 
يداعبانه وكان ولوعا بتزوج العجائز:

وذلك في شرع النُّهى غير جائزأبا اجملد كم تغرى بحب العجائز

فأصبحت تبغى الفوز بني املفاوزكلفت بأطالل محا الدهر رسمها

ز- وله أيضاً: 

كربا لنا  تشفى  لو  نردد  أرباآها  قضت  لو  نحيا  وبالتعالت 

بغيته القلب  ينال  كذباوباألماني  معتادها  من  حتقق  وقد 

جهامتها من  برق  الح  ان  ذهبايرتاع  وقد  اال  له  تراءى  وما 

منيته حبل  يوما  مد  ان  وانقبضايسر  جذ  اال  تطاول  وما 

هرج في  فهو  يبتغيه  ما  عز  ويختشي الفقد ان ما يبتغي قرباان 

أجشمه كم  لقلبي  صلباوارحمتاه  ما  األصالد  من  يذيب  أمرا 

 وكم    يعاني    ملمات    بأيسرها             يهون  األمر110  من دنياه ما صعبا
110- ك��ذا ف��ي جميع نس��خ التجاني وقد تش��كك محققه في صحة الكلم��ة وقال: لعل 
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جلجا افكاره  في  يلجلج  لهباوكم  احشائه  في  تؤجج  سودا 

تنفسه من  سموم  تهب  لو استمرت ملا هبت نسيم صباوكم 

رهبااستغفر اهلل ال أشكو الزمان وال احداثه  طرقت  اذا  أبدي 

اعوزني منه  حلظ  أئن  انسكباوال  امنى  ماء  اذا  أسر  وال 

  انى  يسير  لبيب  ان   رأى   حلما             وكيف يطرب من خمر الفنا شربا 111

وه��ذا الش��عر – في عموم��ه – جيد ينبىء عن ش��اعرية ث��رة، وعاطفة 

صادقة. وهو – بال شك – أقرب إلى مفهوم الشعر من كثير من النماذج التي 

عثرنا عليها. وكثير من أبياته ال يقل روعة عن أبيات مش��اهير الشعراء، كما 

أن كثي��را من صوره اخليالي��ة رائع معبر. وإن كنا نلح��ظ بعض هنات كتكرار 

كلمات يس��يرا – أسير – يسير في بيت واحد وكقوله: ليس تلقى، وكان من 

األفضل أن يقول: لست تلقى. وكتوالي اجليمات في قوله:

جلجا أفكاره  في  يلجلج  ...وكم  تؤجج  سودا 

 مما س��بب تناف��راً في األصوات وصعوبة في النط��ق. والصورة غريبة في 
قوله: وال أس��ر اذا ماء املنى انسكبا، فهو يريد حتقق االماني بينما »انسكب« 

توحي بتبددها وعدم حتققها.

5- بيتان ألم محمد بن علي اخلروبي )املتوفي سنة 963 ( كانت تقولهما 
حني تتضايق من شقاوة أوالدها:

انكادي يحلون  أوالدي  انكاداولدت  العباد  بني  زادوني 

  ان  كان  أوالد  الناس  مثل  أوالدي             ال  أكثر   اهلل   للمسلمني   أوالدا 112
الص��واب »امل��رء« )هام��ش رق��م 2 ص 279( ولس��ت ارى معنى له��ذا التش��كيك اذ البيت 
مس��تقيم ففاع��ل »يهون« ضمير يعود عل��ى » القلب« » واألمر« مفعول ب��ه و » ماصعبا« 
مكونة من »ما« املصدرية الظرفية والفعل املاضي واملعنى يهون اى أمر في دنياه بأيسر سبيل 

مدة دوام صعوبته
111- التجان��ي ص 275-280 وراجع »نفحات النس��رين« ص 96 وله ترجمة في »اعالم من 

طرابلس » ص 64-57
112- حملات أدبية للمصراتي ص 45

6- قصيدة رثاء رثى بها الش��اعر س��يدي عمر بن جحا – رثى بها سيدي 
عبد السالم األسمر الذي توفي عام 981 ه� وقد جاء فيها:

البكا لنا  حق  اهلل  فقراء  منشاهأيا  اهلل  عظم  إمام  ملوت 

سليل سليم الليث ظاهر مسماهوأعني به شيخ املشايخ كلهم

بعده والشرع  اهلل  لكتاب  ومسراهفمن  النبي  ألحاديث  ومن 

بأسرها والعلوم  للفتاوي  ومعناهومن  الكالم  لتصاريف  ومن 

  ومن لعلوم النحو والفقه ثم من              لتوحيد   رب   العاملني    ومسراه 113

7- ومن شعر سيدي أحمد الزروق الصوفي:

لشتاته جامع  ملريدي  اذا ما سطا جور الزمان بنكبتيأنا 

بسرعةفإن كنت في كرب وضيق ووحشة آتي  زروق  يا  فنادين 

  فكم  طربة  جتلى  مبكنون  سرنا             وكم كربة جتنى بأطراف صحبتي 114

8- ومن ش��عر س��يدي ش��عبان بن عثمان بن س��يدي يوس��ف بن غرارة 
الصوفي املولود عام 903 واملتوفي عام 997:

املشتهر عثمان  بن  شعبان  غرارةأنا  بو  يوسف  الشيخ  ولد 

الكدر يوم  الداجن  الليث  يوم يضيق احلال بالناس وهم حيارىأنا 

  أنا  جدي  من  نسل  سيدنا  عمر             مشهور في األمصار شاعت أخباره115

9- ومن شعر سيدي عبد السالم االسمر الصوفي وهو كثير:

أ - ما قاله حينما طرد من طرابلس:

وكاتباه األمير  ظلم  البالداذا  كل  في  احلسد  وعم 

هواه في  تاه  احلكم  وبالعنادوقاضي  بالفجور  وأظهر 

113- اسحاق املليجي: سيدي عبد السالم االسمر ص 282
114- املرجع ص 201 ، 202
115- املرجع ص 217 ، 218
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ويل ثم  ويل  ثم  البالدفويل  قاضي  من  فقير  لكل 

  اقول       اقول      يا      وحشتاه               فال   يخلو   الفقير   من   النكاد116

ب - ما قاله في ليلة اجلمعة غرة ش��عبان بعد تس��عني عاما قضاها في 
طريق اهلل وحبه:

العنايةشربت شراب العزة من خمر الصبا بسر   محبوبي  سقانيه 

اجلاللةوبانت لي األنوار وانكشف الغطا بسر  أسرارا  وألهمت 

وصفه ميكن  ماال  رأيت  ان  وجهةإلى  مكان  في  حلول  من 

والرضا التقرب  بنور  بحضرتيوكوشفت  الوصال  اسرار  وذقت 

عاشق كل  إلى  منشورا  ارادتيومنقت  وأهل  حزبي  بأنهم 

خمرتيواني امام الكل في حال مدحهم بدون  شربا  يشربوا  ولم 

آثارنا تقيلوا  عصري  أهل  من العشق جمعا يتبعون طريقتيهم 

خفا بال  السالم  عبد  اإلرادةوإسمي  الليث قطب  سليل سليم 

لبابنا إيتوا  اإلسالم  معشر  الواليةايا  سر  تنالوا  به  ولوذوا 

بخدمتيفكم من فقير خامل الذكر جاءنا الصاحلون  نال  ما  فنال 

حالنا ينكر  كان  فقيه  من  فصار بفضل اهلل من أهل حضرتيوكم 

 فأعطى  له  التصريف  حيا  وميتا          وصرت  إمام  الوقت  شيخ  الطريقة117

وواضح ان هذا الش��عر الذي رويناه لشعراء هذه الفترة – رغم تنوعه - ال 

يعد في جملته من الش��عر اجليد الذي يهز املش��اعر ويخاطب الوجدان. ورمبا 

كان أج��وده ما قاله ابن أبي الدنيا في االس��تعطاف، وم��ا قاله ابن معمر في 

مناس��بات مختلفة. ومن الغريب ان يكون االثنان من زمرة الفقهاء، وان يفوق 

شعر الفقهاء شعر الصوفية. 
116- املرجع ص 114
117- ص 304 -308

وال جن��د من بني النماذج التي رويناها من ش��عر الصوفية ما ميكن ان يعد 

ش��عرا جيدا سوى أبيات سيدي عبد السالم االس��مر التي قالها حينما طرد 

من طرابلس، وهي مع ذلك ال تخلو من هنات.

وحتى األبيات التي قالها سيدي عمر بن جحا في رثاء سيدي عبد السالم 

األس��مر – والرثاء من األغراض التي حترك العاطفة وتهز الوجدان – تعد أقرب 

إلى النظم منها إلى الشعر، وال تكاد جتد فيها صورة خيالية واحدة.

وهن��اك ظاهرتان بارزتان أخريان في ش��عر الصوفية وهما: ركاكة اللفظ 

وضع��ف احملصول اللغوي، ثم اخلروج على موس��يقى الش��عر وكس��ر االوزان 

وارتكاب كثير من الضرورات الشعرية. ومن أمثلة ذلك تسكني الراء في:

          سليل سليم الليث ظاهر مسماه )النص رقم 6(

حتى ال يختل ال��وزن. واختالل الوزن الواضح في أبيات ابن غرارة الصوفي. 

والضرورات الثالث في أبيات س��يدي عبد الس��الم رقم أ وهي تس��كني س��ني 

»احلس��د« في البيت األول، ومد ه��اء »تاه« في البيت الثان��ي، وحذف تنوين 
»فقير« في البيت الثالث. وكذلك كثرة اخلروج على الوزن في أبيات س��يدي 

عبد السالم رقم ب.

وغير ذلك.
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ال ميك��ن للمرء أن يتوقع اهتماما كبيرا بالدراس��ات اللغوية، كذلك الذي 

القته الدراس��ات اإلس��امية. فاحلافز الش��خصي، وعامل التق��رب إلى اهلل، 

وعنصر التضحية باجلهد واملال؛ كل أولئك موجود في الثانية دون األولى.

كذل��ك ال ميكن أن يبلغ االهتمام بهذه الدرس��ات مبل��غ االهتمام باألدب 

وفنونه، فاألدب من ناحية فن جميل يغري بالدرس ويدعو إلى االس��تزادة. وهو 

من ناحية ثانية يعتمد أساس��اً على املوهبة والذوق الفني وليس على معاناة 

البح��ث ونصب الدرس. وهو من ناحي��ة ثالثة محل اهتمام احل��كام واألمراء، 

وإما بصفتهم الرس��مية في شكل خطب ورس��ائل ديوانية، وإما بصفتهم 

الش��خصية طمعا في نيل مدح شاعر أو رغبة في تسجيل مجد شخصي. 

والش��عراء من ناحيته��م يجيدون حني يصادف��ون أذنا صاغية ويش��عرون اذا 

وجدوا عطفا وتشجيعا:

الكرماءيسقط الطير حيث يلتقط احلب منازل  وتغشى  )م( 

والدراس��ات اللغوية – إلى جانب هذا – دراس��ات ش��اقة عسيرة، حتتاج 

إل��ى صبر وجلد وط��ول معاناة. ومن ثم فهي ال جتد ب��ني جمهور الناس رواجا، 

وال ميك��ن أن تغ��ري اال القلة القليلة من ذوي اجلل��د، والقدرة على حتمل وعورة 

البحث، وجفاف املادة، ومشاق الطريق.

وقد بدأت الدراس��ات اللغوية في املنطق��ة بداية متواضعة، وقام بها في 

أول األمر مجموعة من اللغويني الوافدين سواء كانوا متخصصني في الدرس 

اللغ��وي، أو في ف��روع أخرى تخدم ال��درس اللغوي مثل األدب ورواية األش��عار 

وتفسير القرآن. واستغرق تخريج لغويني مواطنني قرابة قرنني من الزمان.

وم��ن أقدم من س��معنا بهم من اللغويني الذين وف��دوا إلى املغرب األدنى 

عاملان جليان هما:
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1- يون��س بن حبيب الضب��ي، وهو من أكابر نحاة البص��رة. أخذ عن أبي 
عمرو بن العاء وحماد بن س��لمة، وأخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء. وقد 

كانت له حلقة بالبصرة يقصدها طلب��ة العربية وفصحاء األعراب والبادية. 

ولد يونس س��نة 90 وقيل س��نة 80 من الهجرة ومات س��نة 182 ه� وقيل 

183 وقيل 184 وقيل 185. وقد كان له قياس في النحو، ومذاهب ينفرد بها. 
قال عنه أبو عبيدة معمر بن املثني: اختلفت إلى يونس أربعني س��نة أمأل كل 

ي��وم ألواحي من حفظ��ه. وقال أبو زيد األنصاري النحوي: جلس��ت إلى يونس 

بن حبيب عش��ر س��نني وجلس إليه قبلي خلف األحمر عش��رين س��نة. وقد 

ألف يونس كتباً منها: »معاني القرآن الكرمي«، و«كتاب اللغات«، و«األمثال«، 

و«النوادر«1.    

2- قتيب��ة اجلعفي النحوي. وهو من أعام نح��اة الكوفة وكبار أصحاب 
الكس��ائي. وقد استقر في القيروان في كنف يزيد بن حامت، وعنه أخذ جماعة 

من أبناء الباد، ورووا عنه الش��عر واألدب. وقد ذكر ابن منظور ان عبد اهلل ابن 

غ��امن قاضي افريقية دخل على يزيد بن حامت فجرى بينهما كام ذكر فيه هال 

رمض��ان، فقال ابن غامن: أهلنا هال رمضان، فتش��ايرناه باألي��دي، فقال يزيد: 

حلنت يا ابن غامن؛ إمنا هو: تش��اورناه. فقال ابن غامن: تشاورنا الشورى، وتشايرنا 

من اإلشارة باأليدي. واحتكم اخلصمان إلى قتيبة النحوي فأفتى بأن الصواب 

تشايرنا وأنشد لكثير عزة:

مخامر داء  األحشاء  وفي  التشايروقلت  ذاك  عز  يا  حبذا  أال 

فقال له يزيد: فأين أنت يا قتيبة من التش��اور، فقال: هيهات أيها األمير: 

هذا من اإلشارة، وذاك من التشاور.

 وأقام في ضيافة يزيد زمنا ثم رجع إلى املشرق2.

ولك��ن منذ الق��رن الثالث الهج��ري اصبحنا نس��مع عن لغويني    
مواطن��ني تخصص��وا في ال��درس اللغوي، ومنه��م من خل��ف وراءه كتبا في 

1- وفيات األعيان 242/6 – 246 وبغية الوعاة 365/2 ونزهة األلباء 51-49
2- ورقات ص 148 ، 149

اللغة، ضاع – مع األسف – معظمها فيما ضاع من تراث املغرب العربي، ولم 

يبق إال النزر اليسير. 

وعلى رأس هؤالء اللغويني املواطنني جند:

1- محمد بن صدقة املرادي النحوي األطرابلس��ي اإلفريقي الذي وضعه 
الزبي��دي في الطبق��ة الثانية من النح��اة واللغويني القروي��ني، وقال عنه هو 

والقفط��ي: كان عاملا باللغة ش��اعرا متقعرا في كام��ه. دخل يوما على أبي 

األغلب بن أبي العباس بن إبراهيم بن األغلب وهو أمير طرابلس فتكلم وأغرب 

وجت��اوز املقدار فقال له أبو األغلب: كان أبوك يتكل��م مبثل هذا الكام؟ فقال: 

نعم أعز اهلل األمير، وأُميه )يريد وأمي أيضاً تتكلم مبثل ذلك( فقال األمير: ما 

ينكر على اهلل أن يخرج بغيضا من بغيضني.

2- أب��و عبي��دة األعرج الذي كان عامل��ا باللغة إلى جان��ب علمه بالفقه 
وال��كام والوثائق. وكان من علماء األباضية ف��ي والية محمد بن أفلح )تولى 

عام 142(، وكان التاميذ يقرءون عليه ضمن ما يقرءون »إصاح اللغة« لعبد 

اهلل بن مسلم ابن قتيبة . 

3-، 4- األخ��وان إبراهي��م املهري وأبو الوليد عبد املل��ك املهري. وكاهما 
نح��وي لغوي، وكاهما وضعه الزبيدي في الطبقة الثانية من القرويني. وكان 

الثاني اعلم من األول، إذ لم يس��مع ب��األول اال القليل من الناس، وكان يعتنق 

مذه��ب األباضية. أما الثان��ي فكان – كما قال الزبيدي- ش��يخ أهل العربية 

واللغ��ة والنح��و والرواية ورئيس��هم واملقدم في عهده وزمان��ه. وكان أحفظ 

الناس لكام العرب واشعارها ووقائعها وأيامها. وكان إلى جانب ذلك خطيبا 

بليغا، وألقى خطبة بني يدي زيادة اهلل بن محمد بن األغلب وهو أمير افريقية 

يومئذ كانت طويلة فصيحة وذهب فيها إلى تقريظه ووصلها بشعر فيه. 

وقد ترك مؤلفات منها: 1- تفسير املغازي للواقدي. 2- كتب في األلفاظ. 

3- كتاب في اشتقاق االسماء .

ويل��ي هؤالء طبق��ة اخ��رى اعتبرها الزبي��دي طبقة ثالثة م��ن النحويني 

واللغويني القرويني، وعلى رأسها:
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1- أب��و عبد اهلل حمدون بن إس��ماعيل النحوي املع��روف بالنعجة الذي 
ق��ال عن��ه الزبيدي: كان مقدما بعد املهري في اللغ��ة والنحو. وكان يقال انه 

أعل��م بالنحو خاصة م��ن املهري، ألنه كان يحفظ كتاب س��يبويه. وله كتب 

ف��ي النحو وأوضاع في اللغة. وكان أحداملتش��دقني ف��ي كامهم واملتقعرين 

ف��ي خطابهم. وكان معلمه امله��ري على خاف ذلك، اذ كان املهري من عقاء 

العلم��اء. وهو في النح��و والغريب والعربية الغاية التي ال بعدها. وله ش��عر 

متكلف ضعيف، وقد مات بعد املائتني3.

2- أب��و محمد عب��د اهلل بن محمود املكف��وف. كان من أعلم خلق اهلل 
بالعربي��ة والغريب في الش��عر وتفس��ير املش��روحات وأيام الع��رب وأخبارها 

ووقائعه��ا. وق��د أدرك امله��ري وأخذ عنه، ث��م صحب بعده حمدون��ا املعروف 

بالنعج��ة فكان ال يبارحه. ولم ميت حم��دون حتى عا املكفوف عليه وفضله 

في أشياء.

وله كتب كثيرة أماها في اللغة والعربية والغريب والعروض. وكتابه في 

العروض يفضله أهل العلم على س��ائر الكتب املؤلفة فيه ملا بني فيه وقرب. 

وعليه قرأ الناس املشروحات، واليه كانت الرحلة من جميع افريقية واملغرب.

وق��د كان ابن الصائغ صاح��ب البريد يصله، وحكى أن��ه اعطاه نحوا من 

خمسمائة دينار سوى اخللع وقضاء احلوائج والبر واإلكرام.

وكان أبو محمد املكفوف من أهل سرت وهجاه إسحاق بن خنيس فقال: 

فقد حل من أكفافها جبل املقتأال لعنت سرت وما جاء من سرت

في شعر طويل له. فقال فيه املكفوف:

ألرفعه يهجوني  اخلنيسي  اخسأ خنيس فإني غير هاجيكاإن 

فيكالم تبق مثلبة حتصى اذا جمعت كلها  اال  املثالب  من 

  وله أشعار فصيحة وأراجيز غريبة. كما أن له كتابا في شرح صفة أبي 

3- املرجع ص 256 ، 257

زبيد الطائي لألسد جود فيه وحسنه.

وقد مات املكفوف سنة 308 ه�4.

3- خل��ف بن مختار )أبو اخملتار( األطرابلس��ي املغربي النحوي اإلفريقي. 
كان صاح��ب نحو ولغ��ة، ولكنه كان يبخل بعلمه. ح��دث تلميذه أبو عثمان 

سعيد ابن إسحاق قال: سألت خلف بن مختار ان أقرأ عليه قصيدة النابغة:

يا دار مية بالعلياء فالسند

فقال: افعل. فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله:

      فظل يعجم أعلى الروق منقبضا

                 في حالك اللون صدق غير ذي أود

فقال لي ليختبرني - وقد علمت ماأراد – ما الصدق، فقلت: ال أعلم، قال 

فم��ا الصدق قلت: الصدق من القول. قال لي: فيجب عليك ان تروي ما تعرف 

وتدع ما ال تعرف، فأنش��دتها بالكس��ر ألعلم ما يكون منه، فرأيته يتبس��م، 

فقل��ت: لم تبس��مت ؟ الصدق الصل��ب، وكذلك الرواية، ولك��ن جتاهلت لك 

ألعل��م ما يكون منك. فخجل من ذلك وقال: أنش��د ما أحببت فإني ال اخفي 

عنك ش��يئا. ف��كان بعد تلك الليلة كم��ا وعد. وكان يقرض الش��عر، ويجيد 

املعاني. وقد ولد سنة 215 ه� وتوفي سنة 290 ه�5.

4- محمد بن س��الم األطرابلس��ي املعروف بالعقعق. قال عنه الزبيدي 
والقفط��ي: كان صاحب نحو ولغة وترس��ل وباغة وعل��م باجلدل ونظر فيه. 

وكان معتزلياً. وزاد الش��يخ مجد الدين الش��يرازي ف��ي البلغة على ذلك أنه 

كان شاعرا6. 

5- عبد اهلل بن عبد اهلل األندلس��ي املع��روف بالبرقي. كان عاملا بالنحو 

4- الزبيدي ص 259 ، والقفطي 2/ 149
5- الزبيدي ص 260 ، والقفطي 351/1 والبقية 556/1
6- الزبيدي ص 261 والقفطي 142/3 والبقية 108/1
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واللغ��ة، وإمام��ا فيهم��ا، وعاملا باحلس��اب والهندس��ة. وكان يش��تغل أيضاً 

بصناعة الكيمياء، وكان احلكم املس��تنصر )توفي 366 ه�( يعظمه ويوقره. 

وله مؤلفات7.

6- أبو بكر محمد بن مؤمن بن محمد بن مؤمن الكندي البرقي النحوي. 
كتب احلديث والنح��و وأكثر. وكان رجا صاحلا، وذكره ابن الطحان املصري في 

» تاريخ الغرباء القادمني على مصر« وقال: توفي في ربيع األول سنة 351 ه� 
وقد قارب الثمانني. وقد ذكر الس��يوطي – تبعا لياقوت – اس��مه: محمد بن 

موسى بن أبي محمد بن مؤمن8.

7- أب��و احلس��ن على بن نصر بن س��ليمان البرنيقي نزي��ل مصر. وبرنيق 
مدينة على س��احل البحر املالح املغربي بني اإلس��كندرية وبرقة9، وهي احدى 

املراسي للمراكب الواردة من املغرب. كان نحويا لغويا فاضا مشهورا باألدب، 

وكتب بخطه الكثير. وكان الناس يتنافس��ون في خطه وحتصيله، واس��تمر 

ذل��ك حتى زمن القفط��ي. وقد قال القفطي: ولقد رأيت نس��خة بخطه من 

اجلمهرة البن دريد، وقد بيعت بأربعة وعش��رين دين��ارا مصريا، ولوال احلياء ممن 

تع��رض لها، وهو مبارك بن منقذ التبريزي أحد أمراء الدولة الصاحية.. لكان 

ثمنها قد زاد على ذلك.

وقد توفي عام 384 ه�10. 

8- عب��د اهلل ب��ن محمد بن جعفر الق��زاز التميمي اب��ن املؤلف اللغوي 
املش��هور محمد بن جعفر القزاز. وقد س��لك االبن مس��لك أبي��ه في العلم 

واألدب. وال نع��رف عن��ه أكثر من أنه م��ات بزويلة بني اخلطاب ف��ي أرض فزان 

بصحراء طرابلس، ودفن حذو قبر دعبل اخلزاعي الشاعر املشهور11.

7- القفطي 121/2
8- القفطي 218/3 والبقية 254/1

9- عرف بها الش��يخ الزاوي قائا: موقعها في مكان مدينة بني غازي عاصمة برقة اآلن )ص 
)60

10- القفط��ي 323/2 وق��د وض��ع الس��يوطي ف��ي البغي��ة )211/2( » الديبق��ي« مكان 
»البرنيقي« وهو حترف ظاهر

11- ورقات ص 179 واخلبر في العمدة 72/1

وننتق��ل بع��د ذلك إل��ى الق��رن اخلامس أو الس��ادس الهج��ري فنجد 

العالم اللغوي املش��هور أبو إس��حاق ابراهم بن إس��ماعيل بن أحمد بن عبد 

اهلل اللوات��ي12 األجدابي13. ومع ش��هرة ه��ذا العالم وكثرة م��ا خلفه وراءه 

من مؤلفات ذات قيمة كبيرة لم تصلنا عنه وال عن أس��رته وكيفية نش��أته 

معلومات كافية. بل لم يتفق املؤرخون وكتاب التراجم حتى على حتديد زمان 

تقريبي ملياده ووفاته:

أ- فوضع��ه كل م��ن أحمد بن احلس��ني النائب األنص��اري14، وابن الطيب 

الفاس��ي15 في صدر املائة الس��ابعة للهجرة، وتبعهما الدكتور عزة حس��ن 

الذي ذكر انه  توفي عام 650 ه�16.

ب- أما األس��تاذ املصراتي ففي كامه عن هذه النقطة خلط واضطراب. 

فه��و يذكر أن ابن األجدابي من صدر املائة الس��ابعة للهجرة17،  ثم يذكر في 

م��كان آخر18 قصة صدامه مع ابن هانش الطرابلس��ي، ويذكر فترة والية ابن 

هان��ش مبا بني عامي 744 ه��� و777 ه�. ولم ينتبه األس��تاذ املصراتي إلى ان 

التاريخ الذي ذكره البن هانش ميتد فيش��مل ثاث��ة أرباع القرن الثامن فكيف 

يك��ون ابن األجداب��ي على هذا من صدر املائة الس��ابعة التي تبدأ بعام 601؟ 

وصح��ة تاري��خ والية بابن هانش من 444 إل��ى 477 أي بفرق ثاثة قرون فقط 

ال غي��ر. وتبعا لذل��ك يتضح خطأ األس��تاذ املصراتي الثاني حي��ث اعتبر ابن 

األجدابي من صدر املائة السابعة وهو لم يتجاوز املائة اخلامسة.

ج- وحدد حاجي خليفه في كش��ف الظنون واس��ماعيل باشا البغدادي 

12- نسبة الى قبيلة لواتة البربرية التي كانت تسكن اجدابية )الزاوي: أعام ليبيا ص4(
13- أجدابي��ة بل��د من باد برقة ولها ش��هرة في التاريخ اإلس��امي وكان بها مس��جد عرف 
باس��م جامع سحنون ألن سحنونا بقي مدرسا فيه ملدة ثاث سنوات )معجم البلدان الليبية 

ص 20(
14- نفحات النسرين ص 85 ومابعدها

15- شرح كفاية املتحفظ ورقة 3
16- األزمنة واألنواء البن األجدابي بتحقيق د. عزة حسن – صفحة العنوان

17- أعام من طرابلس ص 96
18- ص 98
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في هدية العارفني وفاته بحوالي سنة 600 ه�19، أي أعتبراه من علماء القرن 

السادس الهجري.

د- ويضعه التجاني في القرن اخلامس الهجري20 ويتابعه في ذلك الشيخ 

الطاهر الزاوي21، والدكتور إحسان عباس22.

وه��ذ ال��رأي هو أصح اآلراء، وأقربه��ا إلى القبول؛ ألن اب��ن األجدابي - كما 

سنذكر فيما بعد - كان معاصرا ألبي محمد عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم 

ابن هانش قاضي طرابلس في املدة من عام 444 إلى عام 477، وله معه قصة 

ذكرها التجاني في رحلته23.

ومن مجم��وع ما ذكره املؤرخ��ون وكتاب التراجم عن حي��اة ابن األجدابي 

نعرف أنه وإن كان ينتس��ب إلى أجدابية، فقد ول��د وعاش ومات في طرابلس؛ 

ولذا عرف كذلك بالطرابلس��ي. وقد زار التجاني قب��ره في طرابلس، وذكر أنه 

قبر معظم يكثر الناس زيارت��ه والدعاء عنده24. وقد وصفه القفطي بقوله: 

» من أهل اللغة، وممن تصدر في بلده واش��تهر بالعلم.. وكانت له يد جيدة 
ف��ي اللغة وحتقيقها وإفادتها«25. ووصفه التجاني بقوله: »وكان الفقيه أبو 

إسحاق هذا من أعلم زمانه بجميع العلوم كاما وفقها ونحوا ولغة وعروضا 

ونظما ونثرا«26.

وقد ألف ابن األجدابي كتبا كثيرة في فروع متنوعة من العلم لم يصلنا 

منها سوى كتابني اثنني هما:

1- كفاية املتحفظ ونهاية املتلفظ.

2- األزمنة واألنواء.

19- هدية العارفني مقتبس في ليبيا في كتب التاريخ والسير ص 314
20- ص 263 من رحلته
21- اعام ليبيا ص 4 ،5
22- تاريخ ليبيا ص 213

23- ص 263
24- ص 262

25- إنباء الرواة 158/1
26- ص 262

وسنفرد كا منهما ببحث خاص. أما سائر مؤلفاته فلم يبق منها سوى 

أس��مائها، ورمبا اس��عدنا احلظ – فيما بعد – بالعثور على بعضها أو أحدها. 

وهذه الكتب هي:

3- كت��اب ف��ي العروض ق��ال عنه التجان��ي: »ناهيك به حس��نا وترتيبا 
وتهذيبا. وهو نسختان كبرى وصغرى«27. 

4- كتاب في الرد على أبي حفص بن مكي في تثقيف اللسان.

5- كتاب في ش��رح ما آخره ياء مش��ددة من األس��ماء وبيان اعتال هذه 
الي��اء قال عنه التجاني: اس��توفى فيه جميع احكام ه��ذه الياء على اختاف 

أحوالها من تصغير وتكسير وغير ذلك. وملا استوفى فيه ذلك استيفاء جميا 

تعرض لش��رح املقاطع الواقعة في سورة مرمي الشتمالها على كثير من تلك 

األحكام فجاء هذا التأليف في غاية اإلفادة والتحقيق. 

6- كت��اب مختص��ر في علم االنس��اب. وال ن��دري ان كان ه��و مختصر 
أنساب قريش28 أو غيره. وقد وصف التجاني هذا اخملتصر قائا: وحسبك بهذا 

التأليف اجلليل علما وفائدة. وهو كما كان الشيخ أبو احلسن على بن مغيث 

رحمة اهلل يقول: هو كتاب عجب ال كتاب نس��ب. ورأيت أبا إس��حاق قد أدخل 

من حفظه في نفس هذا اخملتصر زوائد تشتمل على فوائد نبه عليها29.  

7- رس��الة في احلول، وقد ألفها حني حضر يوم��ا عند ابن هانش قاضي 
طرابل��س فحكم بحكم أخطأ فيه ف��رده ابن األجدابي فق��ال له ابن هانش: 

»اسكت يا أحول، فما استدعيت وال استفتيت«. وهي رسالة تدل على حفظ 
غزير وأدب كثير30. 

27- ص 262
28- أنس��اب قريش ألبي عبد اهلل الزبير بن ابي بكر بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد 

اهلل بن الزبير بن العوام
29- ص 263 ، 264 وس��بب ش��كنا فيما اذا كان البن األجدابي كتاب واحد في األنس��اب أو 
كتابان ان التجاني ذكر له كتابا مختصرا في األنس��اب ثم عاد بعد قليل وقال: وملكت بخطه 

ايضا تأليفه الذي اختصر فيه كتاب أنساب قريش فهل هو يشير الى كتاب واحد أو كتابني؟
30- التجاني ص 262 وإحسان عباس: تاريخ ليبيا ص 216.
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8- تآليف جليلة وأسئلة مفيدة في الفقه31. 

والبد ان يكون البن األجدابي كتب أخرى لم تصلنا حتى أسماؤها. ويبدو ان 

من بني هذه الكتب كتابا في الكيمياء أو الصنعة – كما كانت تعرف إذ ذاك. 

فقد عثرت على نص في أحد كتب الكيمياء احملفوظة في املتحف البريطاني، 

واجملهولة املؤلف والعنوان. وهذا النص يقول في معرض الرد على بعض الناس 

الذين ال يفهمون أقوال احلكماء وينسبونهم إلى الغلط: »فينبغي أوالً أن يأخذ 

مبا أوضحه الش��يخ الصالح الواصل احلكيم أبو إس��حاق إبراهيم بن الشيخ 

أبي الطاهر بن إس��ماعيل األجدابي رحمه اهلل تعالى آمني، حيث كشف رموز 

احلكم��اء وقربه للطالب، فمن طالع أبوابه��م املرموزة، ولم يتبني له ما أومئوا 

إليه... فليرجع إلى مطالعة ما بينه الش��يخ املذكور في أس��ماء ما أغمضوا 

به يقع من ذلك على كثير من مطلبه. فمن أول ما ش��رح في تأليفه انه قال: 

أعل��م وفقك اهلل ان جميع ما في العالم م��ن املصنوعات اربعة أجناس وهي 

احليوان واإلنس��ان واجلماد والنبات. فأما اجلماد فا ش��يء فيه باإلجماع، وبقية 

األجن��اس الثاثة فيه��ا العلم موجود... واعلم ان األجس��اد س��بعة واألزواج 

سبعة واألحجار سبعة، كل هذه تدخل في تدبير الصنعة..«32.

ول��م يقتصر جهد ابن األجداب��ي على التأليف والش��رح فقط، بل جتاوزه 

إل��ى النس��خ والكتابة مع التحقي��ق ألمهات كتب اللغة، كم��ا كان يحرص 

على أن يكتب مؤلفاته بنفس��ه. وقد قال التجاني بعد أن عدد بعض مؤلفات 

اب��ن األجداب��ي: »وأكثر هذه التآليف ملكتها بخط��ه«، وقال في موضع آخر: 

»وملكت بخطه أيضاً تأليفه الذي اختصر فيه كتاب أنساب قريش«33. وقال 
التجان��ي أيضاً عنه: »وكان رحمه اهلل من أحس��ن الناس خط��اً. وأخبرت ان 

األمير أبا زكرياء كان رحمه اهلل ش��ديد البحث عن خطه وأنه سمع ان كتاب 

الفصيح بيع بخطه في طرابلس فبرد بريدا إليها في البحث عنه فبحث عنه 

ووجه به إليه. وكذلك أخبرت انه سمع بطرابلس كتاب »أمثلة الغريب« ألبي 

31- التجاني ص 262
32- مخط��وط باملتحف البريطاني رقم OR3779- اجملموعة رقم 4 وتش��مل االوراق من 20 

الى 49 والنص الذي معنا يقع في ورقة 30 ومابعدها
33- رحلة التجاني ص 263  ، 264

احلس��ن علي بن احلسن بن احلس��ني الهنائي املعروف بكراع بخط الفقيه أبي 

إس��حاق في ملك بعض بني النقاد وهم من أعيان طرابلس فوجه إليه فيها، 

فوجه النقاد بها إليه ..«34.

 وكانت سكنى ابن األجدابي طرابلس طول حياته، لم يغادرها ولم يرحل 
عنه��ا في طلب العل��م. قال التجاني: »وملا س��ئل: اني لك ه��ذا العلم ولم 

ترحت��ل؟ قال: اكتس��بته من باب��ي هوارة وزنان��ة. وهما بابان من أب��واب البلد، 

نس��با إلى من نزل بهما في أول الزمان. يش��ير إلى انه استفاد ما استفاد من 

العل��م بلقاء من يفد على طرابلس، فيدخل من هذين البابني من املش��رقيني 

واملغربي��ني«35. وكان��ت دار ابن األجدابي في وس��ط البل��د مبقربة من اجلامع 

األعظ��م36، وكان يتلق��ى فيها الوف��ود ويقوم بضيافتهم. وق��د كانت دار ابن 

األجداب��ي باقية حني زار التجاني طرابل��س، وذكر ان بعض الطلبة اخبروه »أن 

خط الفقيه أبي إسحاق باق إلى اآلن في بعض جدار داره من طرابلس«37.  

ولنعد اآلن إلى كتابي ابن األجدابي الباقيني بالعرض والتفصيل:

1-كفاية املتحفظ ونهاية املتلفظ

عل��ى الرغم مما أص��اب معظم كتب اب��ن األجدابي من ضي��اع، فقد كان 

مجدودا في هذا الكتاب؛ إذ بقيت منه عش��رات النس��خ موزعة في كثير من 

مكتبات العالم. وال يكاد املرء يتصفح فهرسا من فهارس املكتبات الشهيرة 

حت��ى يجد نس��خة أو أكثر من ه��ذا الكتاب. وم��ن بني ه��ذه املكتبات ليدن 

واملتح��ف البريطان��ي وبرلني ولننجراد وفينا وباريس واجلزائ��ر والله لى ورامبور 

وكمب��ردج ومعهد اخملطوطات بالقاهرة38. كذل��ك طبع الكتاب أكثر من مرة 

34- املرجع والصفحة
35- التجاني ص 264

36- من جوامع طرابلس القدمية وقد بناه في منتصف املينة في أكبر شوارعها بنو عبيد ومت 
بناؤه على يد خليل ابن اسحاق سنة 300ه� وال يوجد هذا اجلامع اآلن )معجم البلدان الليبية 

ص 91 ، 92 ، 305 واعام ليبيا ص 5(
37- التجاني ص 264 وابن غلبون ص 226 ، 227

38- راج��ع Brockelmann  اجلزء االول ص 308 وامللح��ق 1م541 وفهرس مكتبة كمبردج 
وهو مخط��وط بها ومحفوظ برق��م Add 3234 وفهرس معهد اخملطوطات وفيه نس��ختان 

برقمي 214 ، 215 لغة
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في أكثر من بلد عربي؛ فقد طبع في مطبعة وادي النيل بالقاهرة عام 1285 

ه�39 عن نسخة مضبوطة بقلم الشيخ نصر أبي الوفاء الهوريني، وفي بيروت 

ع��ام 1305ه�. وفي املطبعة اخليرية بالقاهرة عام 1323ه�، وفي حلب ضمن 

مجموعة عام 1345ه���. والكتاب صغير احلجم؛ إذ يبلغ في بعض الطبعات 

55 صفح��ة وفي بعضها اآلخر 80 صفحة، وم��ع ذلك فقد القى رواجا عند 
العلم��اء وطاب ال��درس اللغوي. أم��ا موضوعه فنترك ابن األجدابي نفس��ه 

يحدثن��ا عنه في قوله في مقدمة الكتاب املوج��زة: »هذا كتاب مختصر في 

اللغة وما يحتاج إليه من غريب الكام، أودعناه كثيرا من األسماء والصفات، 

وجنبناه حوش��ى40 األلفاظ واللغات وأعريناه عن الش��واهد ليسهل حفظه 

ويقرب تناوله، وجعلناه مغنياً ملن اقتصد في هذا الفن، ومعيناً ملن أراد االتساع 

فيه، وصنفناه ابوابا «41.

أما أبواب الكتاب فمنها:

باب في صفات الرجال احملمودة.

ومن صفات الرجال املذمومة.

باب في صفات النساء احملمودة.

ومن مذموم صفاتهن.

معرفة حلى النساء.

باب ما يحتاج إلى معرفته من خلق االنسان.

باب في احللى.

39- هي النسخة املطبوعة التي رجعنا اليها ما لم يشر الى خاف ذلك
40- ق��ال اب��ن الطيب الفاس��ي: هكذا هو في غالب النس��خ التي رأيناه��ا ويوجد في بعض 
النس��خ: وجنبناه وحشي منسوب الى الوحش وكاهما مبعنى واحد واما احلوشى ففسره في 
القاموس بالغامض من الكام وفي الصحاح: حوش��ى الكام وحش��يه وغريبه وفي املصباح: 
مس��تغربه وفي عمدة ابن رش��يق: الوحش��ى من الكام ما نفر عن الس��مع ويق��ال له ايضا 
حوشي ... قال واذا كانت اللفظة خشنة مستغربة ال يعلمها اال العالم املبرز واالعرابي القح 

فتلك وحشية .. ) لوحة رقم 15(
41- ص 2، 3

باب في اإلبل.

باب في اخليل.

باب في الساح.

باب في السباع والوحش.

باب في الطير. 

باب نعوت القفار واآلرضني.

باب في الرمال ... الخ

ومن أمثلته النص اآلتي:

)ب��اب في صفات الرج��ال احملمودة( اجلواد الرجل الس��خي، واخلرق الكرمي، 
واخلض��م الكثير العطي��ة، واخلض��رم الكثير اإلنف��اق، واألريحي ال��ذي يرتاح 

للعطاء، واحلسيب الكرمي اآلباء، واملاجد الشريف، والصنديد الرئيس العظيم 

وكذل��ك الهمام، والس��ميذع الس��يد، وكذلك احلجح��اج، واألري��ب العاقل، 

واحلُاح��ل الوقور، واملنجذ الذي قد جرب األم��ور، واملدره الذي يكون رأس القوم 

ولس��انهم، واللوذعي الذكي القلب، واملصقع البليغ اللسان، والسرى املرتفع 

القدر، وجمعه سراة بفتح السني. 

)فصل( البطل الش��جاع وجمعه ابطال ومثل��ه الكمى وجمعه كماة، 
والذم��ر وجمع��ه أذم��ار، والصم��ة وجمعه صم��م، والبهمة وجمع��ه بهم، 

والشهم احلديد القلب، والغشمشم42 الذي ال يرده شيء عما يريد، والنهيك 

الشجاع، والباسل مثله43.

ومن امثلته كذلك:

)باب في الرمال( من أس��ماء الت��راب الصعيد، والبرا، والت��راب، والتوراب، 
والدقع��اء. والبوغاء التربة الرخوة، والعثان الغبار وجمعه عواثن. والكثيب ما 

42- - وفي نسخة: واملغشم كمنبر وكاهما صحيح )ابن الطيب الفاسي لوحة رقم 23(
43- ص 3 ، 4
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اجتم��ع من الرمل، واحلبل ما اس��تطال منه، واألميل نح��وه. واألجرع واجلرعاء 

الرابية من الرمل، وكذلك اجلزع أيضاً. والرغام الرمل اللني، والهيام الذي يسيل 

م��ن رقته ولينه. والوعث الذي تغيب فيه الرجل، والعوكلة الرملة العظيمة. 

والع��ذاب الرمل املس��تدق. وم��ن نعوت الرم��ال: النقا واللوى والس��قط وهو 

منقطع الرمل، والقوز واحلقف والدعص والليث والعقد واألوعس والوعس��اء 

والعانك والعثعث، وهو الكثيب الس��هل، والهدملة وهي الرملة ذات الشجر، 

وكذلك اخلميلة. والعاقر التي التنبت، والعقنقل املنعقد من الرمل. والصرمية 

القطعة من الرمل تنفرد عن معظمه44.

وليس أدل على قيم��ة هذا الكتاب اخلاصة، واحتفال العلماء به من كثرة 

الشروح والتعليقات واملؤلفات التي دارت حوله ومن ذلك:

1- ش��رح العامة محمد بن الطيب املغربي الفاس��ي )توفي 1170ه�( 
املس��مى »حترير الرواية في تقرير الكفاية«45. وتوجد منه نسخة مخطوطة 

ب��دار الكتب املصرية حتمل رق��م 14 لغة ش بخط علي ب��ن محمد اجلزائري. 

وق��د جاء في آخر هذه النس��خة انها كتبت »العالم الفاض��ل الورع العامل 

النح��وي اللغ��وي فريد عص��ره ووحيد ده��ره حضرة الش��يخ محمد محمود 

املغربي الش��نقيطي التركزي اجملاور باملدينة املنورة.. وكان الفراغ من نس��خه 

أواخر شعبان املعظم من شهور سنة 1304 من الهجرة النبوية«.

ويب��دو ان ه��ذه النس��خة منقولة عن نس��خة اخرى قرئ��ت على املؤلف 

فق��د جاء في هام��ش الصفحة األخيرة من اخملطوط��ة: »بلغ تصحيحا على 

مؤلفه سامحه اهلل. كذا في األصل املنقول منه«. وتوجد باملكتبة التيمورية 

امللحقة بدار الكتب املصرية نس��خة من هذه اخملطوطة، كما يحتفظ معهد 

اخملطوط��ات بالقاهرة مبكروفلم للمخطوطة، وكاهما مأخوذ من النس��خة 

األولى.

وقد بدأ ابن الفاسي كتابه بقوله »يا من التحفظ بذكره كاف عن كفاية 

املتحف��ظ والتلفظ بش��كره إلى بدايته تنته��ي نهاية املتلف��ظ«، وذكر في 

44- ص 46
45- جاء هذا العنوان في اللوحة رقم 18 من املصورة ولم يأت على صفحة العنوان

مقدمت��ه انه رمى من وراء تأليفه إلى ضبط كلمات الكفاية وش��رح غريبها، 

وانه لم يؤلف كتابه اال »بعدما سألنيه جماعة من األصحاب اجلهابذة الذين 

تكررت قراءتهم إياه كغيره علّي، وطائفة من الش��يوخ األس��اتذة الذين كانوا 

يستندون في أمثاله من العلوم اللسانية إلّي. فلم ميكّني اال جبر خواطرهم 

باملقابلة باالمتثال، واملس��اعفة باملبادرة إلى جمع م��ا راموه من تقييد ما هو 

كالشرح لذلك الكتاب العزيز املثال«46.

ويعد شرح ابن الطيب الفاسي من الشروح املستفيضة كما يتضح من 

املثال اآلتي، وقد وضعنا فيه نص ابن األجدابي بني قوسني:

)باب في صفات الرجل احملمودة(

)اجلواد( كسحاب )الرجل( ذكره توطئة ملا بعده. على أن الترجمة مغنية 
عنه )الس��خي( تفسير للجواد. والسخي بفتح السني وكسر اخلاء املعجمة 

وتش��ديد الياء التحتية هو الك��رمي اجلواد كما في القام��وس وغيره، وجمعه 

أسخياء، واألنثى س��خية، وجمعها سخيات وسخايا. وفي الفعل منه لغات 

يقال س��خى كس��عى ودعا وسرو ورضي س��خاء وسخى وس��خوة وسخوا. 

وتس��خى تكلفه، قال��ه في القاموس، وهو صريح في أن الس��خى مأخوذ من 

هذه األفعال كلها. لكن في املصباح ان الصفة من س��خا كدعا س��اٍخ، ومن 

س��خى كرضى سٍخ كش��ٍج منقوصا، ومن سخو ككرم س��خى على فعيل، 

وهو الذي يقتضيه القياس وتشهد له القواعد الصرفية. وقد أغفل اجملد ذلك 

ولم يذكر في األوصاف غير س��خّي كغنّي، وهو قصور ظاهر، كما أن املصباح 

قصورا ألنه أغفل سخى كسعى وان ذكر اللغات الثاث وذكر تصاريفها واهلل 

أعل��م. وظاه��ر كام املصنف ان اجلواد وصف خ��اص بالرجل، وليس كذلك بل 

يقال رجل جواد ويقال امرأة جواد أيضاً بغير هاء. قال كعب: 

اجلوادافما عمرو بن مامة وابن سعدي ياعمر  منك  بأجود 

 وقال في انثى:

46- - لوحة 2 من املصورة
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زاخرصناع بأشفاها حصان بشكرها والعرق  البطن  بقوت  جواد 

وق��د بينت ذلك في ش��رح نظم الفصيح، وش��رحت البيت، وأوضحت أن 

الش��كر بالفتح الفرج كما في الصحاح وغيره. ويقال عرق فان زاخر اذا كان 

كرميا، قاله أبو عبيدة. وقالوا معناه ان عرق الكرمي يزخر بالكرم. وأش��رت هناك 

إل��ى ان��ه يقال جاد كقال جودا بالضم فهو جواد وهي جواد، وانهم س��ووا بني 

الذكر واألنثى، ألن هذه البنية من ابنية املصادر كما قالوا براء للذكر واألنثى... 

)واخلرق( بكسر اخلاء وسكون الراء آخره قاف ) الكرمي( أي اجلواد السخي ألنه 
امل��راد عند اإلط��اق، وإن كان الكرمي أخص من اجلواد ألن��ه ضد اللؤم وهو جمع 

اخلص��ال القبيحة كما أن ضده وهو الكرم جمع اخلصال احلس��نة. وفيه كام 

أودعناه ش��رح ش��واهد التوضيح وغيره. قال في األس��اس: فان خرق يتخرق 

في الس��خاء أي يتس��ع فيه، وهو متخرق الكف بالنوال ال يبقى ش��يئاً. قال 

الشماخ:

ذيالمعي كل خرق في الغداة سميدع العشيات  داري  احلرب  وفي 

 قال: الداري املتطيب. وفي الصحاح: اخلرق بالكسر السخي الكرمي، يقال 
هو س��خي، ويتخرق في السخاء إذا توس��ع فيه، وكذلك اخلريق مثال فسيق. 

قال أبو ذؤيب يصف رجا صحبه رجل كرمي:

خرق الفتيان  من  له  خشوفأتيح  وخريق  ثقة  أخو 

ومثل��ه ف��ي احملكم، واخلاص��ة، ومختص��ر الع��ني، وغيرها م��ن الدواوين 

اللغوي��ة. بل ذكره قطرب ف��ي مثلته الذي هو موضوع للولدان فضا عمن له 

بالف��ن يدان. ومع ش��هرته وكثرة من ذكره أغفله اجمل��د في القاموس واقتصر 

على اخلريق كس��كيت وفسره بالسخي أو الكرمي في سخاوة، والفتى احلسن 

الك��رمي اخلليق��ة. وان إغفال��ه إياه مع ذك��ره في كل كتاب ملم��ا يقتضي منه 

العجب العجاب، وال س��يما وهو في الصحاح واحملكم، وهو شديد اقتفاء األثر 

لعبارتهما. واهلل أعلم. )واخلضم( بكس��ر اخلاء وفتح الضاد املعجمتني وشد 

امليم )الكثي��ر العطية( أي الذي كثرت عطيت��ه لقاصديه. والعطية فعيلة 

يري��دون بها الش��يء الذي يعطى. ق��ال اجملد: اخلضم كخدب الس��يد احلمول 

العط��اء خ��اص بالرج��ال، وجمعه خضمون. وق��ال اجلوهري: اخلض��م الكثير 

العط��اء. ومثله في احملكم، وخاصته، ومختصر العني وغيرها. ومن أمثالهم 

قول الشاعر:
وقول العشيرة بحر خضم ... الخ.47 دعاني إلى غمر جوده 

ويتضح من هذا النص ان عمل ابن الطيب الفاسي يتلخص فيما يأتي:

1- ذك��ر آراء العلم��اء اخملتلفة، وتوثيق النصوص، والش��روح بالرجوع إلى 
املصادر اللغوية.

2- االستشهاد كلما أمكن.

3- بيان اشتقاق الكلمات وتصريفها.

4- الن��ص على ضبط الكلمة س��واء م��ن ناحية احل��ركات أو النقط أو 
شكل احلروف48.

5- بيان أوجه الضبط أو الروايات اخملتلفة التي رويت بها الكلمة.

6- تتبع نسخ الكفاية وذكر اخلاف بينها49.

7- توضيح ما غمض من عبارة املؤلف كقوله: »وظاهر كام املصنف ان 
اجلواد وصف خاص بالرجال وليس كذلك«.

كذل��ك كان ابن الطيب الفاس��ي قليل النقد أو التع��رض بالتجريح البن 

األجدابي اذا ما قورن موقف منه مبوقفه من الفيروزابادي مثا.

وهن��اك حقيقة أخيرة هي ان ابن الطيب الفاس��ي ل��م يضع في اعتباره 

محاولة االستدراك على املؤلف، أو زيادة ألفاظ جديدة يكون قد أغفلها. 

2- ونظمه جمال الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي 

47- اللوحتان رقم 18 ، 19
48- قد يقع حتريف أو تصحيف في قراءة الكلمة بدون ذلك كما حدث في مطبوعة الكفاية 
الت��ي ذكرت »احلجاج واألريب العاقل« )ص 3( ولكن ما قاله ابن الطيب الفاس��ي )لوحة رقم 

20(: اجلحجاح بجيمني بينهما حاء مهملة وآخره مثلها« يكشف عن هذا التصحيف.
49- كقوله والغشمشم، وفي نسخة واملغشم كمنبر الذي ال يرده شىء )لوحة رقم 23(.
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األندلس��ي اجلياني )ت 672 ه�(. ويوجد من هذا النظم ميكروفلم محفوظ 

مبعهد اخملطوطات برقمي 286 ، 287 لغة، عن نس��خة سنة 793 ه�. ويبلغ 

عدد أوراقه 43 ورقة.

وقد بدأ ابن مالك نظمه مبقدمة تقول:

علما ما  على  هلل  وأنعمااحلمد  إحسانه  في  وجاد 

شأنه من  عال  ما  يكافي  إحسانهحمدا  من  املزيد  ويوجب 

البشر خير  أخص  احلشروبعده  يوم  الشفيع  أحمد 

احد عليه  صلى  ما  فرقدبخير  السماء  جو  في  الح  ما 

حتما رأيت  فقد  اذ كنت أكملت الفصيح نظماوبعده 

عناية ذي  عزمة  أنتضى  الكفايةأن  في  الوارد  فانظم 

األرب نيل  يتم  بها  العرباذ  كالم  علم  ملبتغى 

تفسيري في  العمدة  اجلمهوروأجعل  معتمد  ألفاظه 

املصنفا أتبع  ان  غير  مخالفامن  به  عد  ان  الشرح  في 

يحكيه ما  اذكر  متويهورمبا  بال  يرضى  الذي  مع 

كثيرا أزيده  جديراورمبا  بها  كان  كلم  من 

الكتاب على  نظمي  يزد  األبوابفإن  في  زيد  قد  ملا  فهو 

بالفهم مقصودة  كلم  النظممن  بحشو  حجما  يزد  ولم 

توفيقي وبه  عوني  التحقيقواهلل  هبة  في  وعمدتي 

 ثم ش��رع في نظم الكتاب بابا بابا، وم��ن أمثلة ذلك نظمه للباب األول 
من أبواب الكفاية وهو:

والسخي الكرمي  أريحياخلرق  وهو  اجلواد  هو 

والهضوم للعطاء  واللهوميرتاح  األموال  ملنفق 

واخلضم اجلواد  والغطممفهومه  العطاء  ملكثر 

اخلضرم واما  اخللق  فاعلمواللواسع  واللهم  فكاخلضم 

أملعي القلب  الذكي  اصمعىثم  ثم  ولوذعى 

القدر للعلى  السرى  فادرثم  سراة  على  وجمعه 

واحلسيب الشريف  واألريبواملاجد  اآلباء  كرم  ذو 

العاقل اللسان  في  منه  احلالحليفهم  يطلق  وللوقور 

الهمام ذو  الصنديد  اإلعظاموالرجل  له  من  الرئيس  مع 

والسميدع اجلحجاح  مصقعوالسيد  اللسان  في  البليغ  ثم 

األقوام في  الزعيم  الكالمواملدره  في  القوم  لسان  وهو 

للمجرب تطلق  تعزبمنجد  لم  لغة  فيه  والذال 

الصمة مثل  الشجاع  البهمةوالبطل  ثم  والكمى  والذمر 

باملرتد ليس  من  أبدىغشمشم  ما  فافهمن  يريد  عما 

القتال في  الشديد  مقاليواألحمس  فاستمع  أيضاً  والدين 

أحمس للشجاع  أيضاً  حلبسوقيل  نهيك  ثم  وباسل 

ويتضح م��ن املقدمة ومن املثال الذي نقلن��اه ان عمل ابن مالك يتلخص 

فيما يأتي:

1- التحرر في شرح ألفاظ الكفاية، وعدم التقيد بشرح املؤلف، اذا كان 
في شرحه مخالفة ملا عليه اجلمهور. 

2- زيادة إضافات على املعاني التي ذكرها املؤلف.

3- استدراك بعض الكلمات التي تركها املؤلف ويرى الناظم انها جديرة 
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بالذكر50. وياحظ باإلضافة إلى ما سبق ما يأتي:

أ - ان الناظم معجب بكتاب ابن األجدابي ويتضح ذلك من قوله:

حتما رأيت  فقد  اذ كنت أكملت الفصيح نظماوبعده 

عناية ذي  عزمة  أنتضى  الكفايةأن  في  الوارد  فانظم 

األرب نيل  يتم  بها  العرباذ  كالم  علم  ملبتغى 

أن ابن مالك كان ينظم األبواب كذلك كقوله:  ب - 
باب    صفات    املرأة   احملمودة              كاخلود      والغادة      واخلريدة51

باب   صفات   املرأة  القبيحة             في  اللغة   اخملتارة   الفصيحة 52

باب    ما    جاء    عن   األعراب            مخصصا     بالرمل      والتراب53

3- كم��ا نظمه قاضي احلرم جمال الدين محم��د بن محب الدين أحمد 
بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد املكي الش��افعي في نحو 1300 بيت حتت 

عنوان »عمدة املتلفظ في نظم كفاية املتحفظ« وقد ذكر بروكلمان54 وجود 

نس��خ منه ف��ي بعض املكتبات ولكنني لم أمتكن م��ن احلصول على إحداها. 

ووص��ف ابن الطيب الفاس��ي ه��ذا النظم قائ��ا »نظما لطيف��ا حلوا على 

ارتكاب أوهام وبعد أفهام«55.

4- مختص��ر كفاي��ة املتحفظ. وق��د ورد ذكره في فه��رس كوبريلي زاده 
بتركيا ، وهو يحمل الرقم 1561 عمومي. ولم يش��ر الفهرس إلى اس��م من 

قام باالختصار. ولم أمتكن من احلصول عليه.

وهن��اك منظومات اخرى عديدة لكتاب اب��ن األجدابي ولكنها لم تصلنا. 

50- م��ن أمثل��ة ذلك اضافة كلمات اللهوم – الغطم – الله��م – األصمعي في الباب األول 
وحده.

51- في مقابل: باب في صفات النساء احملمودة
52- في مقابل: ومن مذموم صفاتهن

53- في مقابل: باب في الرمال
54- امللحق 541/1 وانظر كحالة 581/8 وهدية العارفني 2/ 139

55- لوحة رقم 3

ومن ذلك:

أ - نظ��م اب��ن الطيب الفاس��ي، وقد ورد ذك��ره في كش��ف الظنون وفي 
بروكلمان56. 

ب - نظم محمد بن أحمد بن اخلليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى قاضي 
القضاة شهاب الدين اخلُويي املتوفى سنة 396 ه�57.

ج - نظم محمد بن أحمد علي بن جابر األندلسي الهواري املالكي األعمى 
املتوفى سنة 780ه�58.

د - نظم عماد الدين البعلي املتوفى سنة 764 ه�59. 

ولن جند ما نختم به هذا العرض لكتاب ابن األجدابي خيرا من أن نقتبس 

ما قاله علماء اللغة في شأنه:

1- قال عنه القفطي: صنف في اللغة مقدمة لطيفة س��ماها كفاية 
املتحفظ يشتغل بها الناس في املغرب ومصر60. 

2- مدح��ه الفقي��ه األديب العامة جمال الدين عل��ى بن صالح العدوي 
بقوله:

متلفظمن كان يطلب في الغريب وسيلة كاتب  أو  شاعر   من   

  أو  كان  يبغي  في  الكالم  بالغة               فليحفظن    كفاية    املتحفظ61

3- قال عنه ابن الطيب الفاس��ي: »واعتنى بهذا اخملتصر جمع من األئمة 
املقت��دى بهم واعتم��دوه. وأكثر من النق��ل عنه اإلمام احلاف��ظ الثقة أحمد 

الفيوم��ي في كتاب��ه املصباح املني��ر، واإلمام كمال الدي��ن الدميري في حياة 

56- بروكلمان: امللحق 541/1
57- بغية الوعاة ص 10 وقد ورد في القفطي 3/ 341 هامش رقم 1 ان اخلويي نسبة الى خوى 

احدى مدن اذربيجان
58- بغية الوعاة ص 14

59- نخبة من كتاب كفاية املتحفظ ملحق بفقه اللغة للثعالبي
158/1 -60

61- ابن الطيب الفاسي لوحةة رقم 3
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احلي��وان، وغيرهما وعدلوه باملصنف��ات الكبار كالصح��اح والتهذيب واجململ 

ونحوه��ا. ورمبا أختار كامه ف��ي املصباح عليهم احياناً... وش��هرته بني أهل 

الفن كافية«62. 

4- ذك��ر ناش��ر كتاب »فقه اللغ��ة« للثعالبي63 ان كت��اب ابن األجدابي 
تصنيف فريد في بابه، ولذا أحلق بكتاب الثعالبي نخبة من كتاب ابن األجدابي 

هذا. وقد شغل امللحق الصفحات من 334 إلى 347 وشمل عدة أبواب.

2- األزمنة واألنواء

ل��م يكن احد يعرف بوجود هذا الكتاب حتى حققه الدكتور عزة حس��ن 

ونش��ره عن نس��خة مخطوطة مكتوبة في حلب سنة 742، وكان نشره في 

دمشق عام 1964م. 

وقد بدأ الكتاب مبقدمة مختصرة ش��غلت عدة أس��طر جاء فيها: »هذا 

كتاب مختصر أودعناه أبوابا حس��نة في علم األزمنة وأساساتها، والفصول 

وأوقاتها، ومناظر النجوم وهيئاتها، بأوضح ما أمكننا من التبيني، وبأسهل ما 

حضرنا من التقريب، وباهلل نستعني ...«64.

ولي��س أفضل في التعريف بهذا الكتاب ومنهج��ه في التأليف وفائدته، 

مما ذكره الدكتور عزة حسن في مقدمة حتقيقه، ولذا سنعتمد عليه هنا مع 

قليل من التصرف.

كان الع��رب قدميا في حاجة ش��ديدة إل��ى معرفة الكواك��ب ومواقعها؛ 

لكثرة اس��فارهم الليلية، والرتباط حياتهم الصحراوي��ة بالطبيعة، وأوضاع 

الش��مس والقمر وتغير فصول الس��نة، وما يصحب ذلك من مطر وريح، وبرد 

وح��ر وغيرها. وقد عرف العرب الس��نة القمرية، وألفوا ف��ي النجوم والفلك، 

كم��ا ترجموا فيهم��ا من اليوناني��ة والهندي��ة. وقد وضع كثي��رون من أئمة 

اللغ��ة منذ أواخ��ر القرن الثاني، وحت��ى أواخر القرن الراب��ع الهجري كتبا في 

62- املرجع واللوحة
63- طبع مطبعة اآلباء اليسوعيني ببيروت سنة 1885م

64- ص 27

االن��واء ذكروا فيها كل م��ا كان يعرفه العرب في هذا الباب، وجمعوا أقوالهم 

فيها من األش��عار واألس��جاع واألمثال. ومن أش��هر هؤالء املؤلفني األصمعي 

)ت��� 216 ه�(، وابن قتيبة )ت� 276 ه�(. ثم أخ��ذ العلماء بعد ذلك يدخلون 
ف��ي كتبهم فصوال كثي��رة من معارف األمم األخرى كالس��ريانيني والعبرانيني 

والفرس واليونان والقبط. وبع��د انقضاء القرن الرابع قل التأليف في األزمنة 

واألنواء على مذهب العرب القدامى. ويرجع ذلك إلى استيفاء العلماء ما قيل 

في املوضوع، والى تطور علوم الهيئة والنجوم وازدهارها في القرنني السادس 

والس��ابع مما جعل األزمنة واألنواء املعروفة على مذهب العرب القدامى شيئا 

س��اذجا بس��يطا. ثم جاء ابن األجدابي فألف كتابه في هذا العصر الذي قل 

االهتم��ام فيه مبذهب العرب. وه��و يعد آخر حلقة في السلس��لة، وال نعرف 

كتابا وضع بعده في هذا املوضوع.

ويضم الكتاب زبدة علم األزمنة واألنواء عند العرب في اجلاهلية واإلسام، 

وخاص��ة ما أخذه العرب في هذا الفن من األمم األخ��رى التي اتصلوا بها بعد 

اإلسام، وفصوال مستمدة من علوم الهيئة والنجوم التي نشأت عند العرب 

بعد اإلس��ام، كم��ا أنه يح��وي مجموعة من األش��عار واألس��جاع املتعلقة 

باملوضوع مع العناية بشرحها، مما يجعل الكتاب ذا قيمة أدبية خاصة.

وقد اتبع املؤلف خطة اإليجاز فلم يحش��ر فيه اآلراء اخملتلفة، والنظريات 

املتضارب��ة. ولم يأخذه��ا بحذافيره��ا، وامنا اخ��ذ اخلطوط العام��ة، واألفكار 

الرئيسية في سهولة ويسر، وبلغة نقية بعيدة عن التعقيد العلمي65.

ونقتبس من الكتاب النص اآلتي الذي يبني منهج املؤلف:

ذكر القمر:

القمر يقطع الفلك في كل شهر عربي مرة، ويقطع في كل ليلتني وثلث 

برجا، وفي كل ليلة منزلة. ويقارن الشمس في آخر كل شهر، ثم يفارقها من 

جهة املغرب، ويبدو لألبصار عشاء فيسمى هاالً إلى متام ثاث ليال ثم يسمى 

بعد ذلك قمرا حتى ينقضي الشهر.

65- انظر مقدمة احملقق ص 19-7
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وال يزال من حني يهل زائدا في النور حتى يبلغ ثاث عش��رة فتس��مى تلك 

الليلة الليلة الس��واء الس��توائه فيها، ثم يقابل الش��مس ليلة اربعة عشر 

فيطلع عند غروبها ويغرب عند طلوعها، ويس��مى حينئذ بدر التمام المتائه 

من النور، وقيل ألنه يبادر الشمس بالطلوع والغروب،

ث��م يأخذ في النقصان حتى ميّحق ويستس��ر. واستس��راره ان يدخل في 

شعاع الشمس فيخفي عن األبصار فا يرى. فإن كان الشهر تسعة وعشرين 

استس��ر ليلة ثمان وعش��رين وان كان ثاثني استس��ر ليلة تس��ع وعشرين. 

��رار أيضاً. يقال ِس��رار الشهر  وتس��مى تلك الليلة ليلة احملاق وهي ليلة السِّ

وَسراره وَسرره مبعنى واحد قال الشاعر:

شهر ِسرار  نوؤهن  السراراتلقى  لقى  ما  النوء  وخير 

 وكانوا يس��تحبون املطر في سرار الشمس، ويرجون غزارته اذا وقع فيه. 
وكل ثاث من ليالي الش��هر مس��ماة باسم على حس��ب حالة القمر فيها؛ 

فاولها ثاث ُغرر ثم ثاث نَُقل ثم ثاث تُس��ع ثم ثاث ُعش��ر ثم ثاث بيض ثم 

ثاث دُرع ثم ثاث ظلم ثم ثاث حنادس ثم ثاث دآدىء ثم ثاث محاق.

وتس��مى الغرر الغر أيضاً ألن ضوء الهال ف��ي اوائلها مبنزلة الغرة فيها. 

وقيل س��ميت غررا ألن فيها غرة الش��هر وهي أول ليلة منه. وكذلك التسع 

ألن فيها الليلة التاس��عة، والعشر سميت عش��ر ألن فيها الليلة العاشرة. 

وس��ميت البيض بيضاً البيضاضهن بضوء القمر فليس في أولهن وال آخرهن 

ني درعا ألن القم��ر يتأخر طلوع��ه فيهن قليا،  ظلم��ة. وبعده��ن الدرع ُس��مِّ

فاسودت أوائلهن وابيض سائرهن كما يقال شاة درعاء اذا اسود رأسها وابيض 

سائرها. ثم الظلم سميت ظلما لتزايد الظلمة في اوائلهن. ثم احلنادس وهن 

الشديدات السواد، ألن القمر دائما يطلع في أواخرهن، فالظام مستول على 

جله��ن. ثم الدآدىء وهي التي في أواخرهن بقاي��ا ضوء القمر، والدأدأ البقية. 

ثم احملاق وهي التي ميّحق فيها القمر... الخ66.

 وجن��د ف��ي نفس الفت��رة علماء آخرين،ولكنهم لم يش��تروا ش��هرة ابن 
66- ص 84 وما بعدها

األجدابي مثل:

1- عل��ي بن علي أبو احلس��ن البرقي. قال في بغية الوعاة: هو الش��اعر 
النحوي مات في ربيع األول سنة 522، ذكره ياقوت67. 

2- خل��وف ب��ن عبد اهلل البرقي النحوي املقرىء نزي��ل صقلية. كان عاملاً 
بالقراءات واإلعراب متفننا في سائر اآلداب. كان في وسط املائة اخلامسة وله 

شعر جيد ومنه قوله:

ده� املغرور  الغرارةيأيها  على  تقيم  كم  رك 

  اذ     جمع       شملك      للشتا              ت      وربح      مالك     للخسارة68

وقوله:

مشتاقا إليك  تواقاكتبت  الوجد  كثير 

لل� داعيا  وإشراقاسئوال  آصاال  �ه 

األيا على  تبقى  سباقابأن  لألقران  م 

 وجند في القرنني الس��ابع والثامن عاملا مش��هورا تتنازعه أقطار عربية 
ثاث��ة هي: مص��ر وليبيا وتونس وهو محم��د بن مكرم بن عل��ي جمال الدين 

املعروف باسم »ابن منظور« ومؤلف »لسان العرب«.

وكل ما يعرف عن ابن منظور انه من نس��ل رويفع بن ثابت األنصاري، وقد 

ذكر ذلك ابن منظور نفس��ه في معجمه لس��ان العرب مادة جرب، وأن رويفع 

هذا سكن مصر واختط بها دارا ثم أمره معاوية على طرابلس سنة 46، فغزا 

من طرابلس افريقية س��نة 47، ومات بالش��ام ويق��ال ببرقة69. وقد خدم ابن 
67- املنهل العذب 80/2

68- القفطي 358/1
69- لس��ان العرب مادة جرب وليس��ت مادة جدب كما ذكر االستاذ املصراتي )ص 47 مقدمة 
نفحات النسرين( وياحظ ان ابن منظور هنا )وهو حفيد رويفع( يذكر موت رويفع ودفنه ببرقة 
بصورة تبعث على التشكيك وال نظن ان في وجود مقام ببرقة ينسب لرويفع ما يجعلنا نرفض 
رواية ابن منظور فقد ذكر العياشي عن برقة » بها قبر مشهور يزار ويزعم اعراب البلد انه قبر 
نب��ي والغال��ب انه قبر صحابي ولعله رويفع بن ثابت أو زهير ب��ن قيس البلوي« )انظر ليبيا في 

كتب اجلغرافيا والرحات ص 219( فصاحب املقام ليس معروفا على وجه التأكيد
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منظور في ديوان اإلنشاء مبصر طول عمره70 ثم ولي القضاء في طرابلس وعاد 

إل��ى مص��ر ومات بها عام 711 ه��� وله من العمر 82 س��نة وذكروا انه حدث 

مبصر ودمشق، وان له نظماً ونثراً، وأنه كانت فيه شائبة تشيع71.

وكل ال��ذي يربطه بطرابلس جده األعلى رويفع بن ثابت ثم توليه القضاء 

بها فترة قصيرة. أما الذي يربطه مبصر فهو توليه دار اإلنشاء بها فترة طويلة 

عبر عنها بعضهم بقوله »طول عمره« وموته مبصر عن اثنني وثمانني عاماً.

ولهذا ال جند أحداً من األقدمني ينس��ب اب��ن منظور إلى طرابلس وإمنا جند 

منهم من نسبه إلى مصر أو إلى إفريقية فقال املصري أو اإلفريقي. والوحيد 

الذي نس��به إل��ى طرابلس هو أحم��د النائب في كتابيه نفحات النس��رين72 

واملنهل العذب73، فقال: أبو عبد اهلل محمد بن مكرم.. األنصاري الطرابلسي 

نزيل مصر.

وقد وقف احملدثون من هذه النس��بة التي انفرد بها أحمد النائب موقفني 

مختلفني:

1- فمنهم من قبلها ودافع عنها ومتسك بها مثل الشيخ الطاهر الزاوي 
الذي قال ما خاصته:

أ - ل��م يذك��ر أحد مم��ن ترجموا له أنه طرابلس��ي اال أحم��د النائب املؤرخ 
الطرابلسي.

ب - ال نس��يء الظ��ن بغير النائ��ب ولكنهم جهل��وا ما علم��ه، فالنائب 
طرابلس��ي عالم بعلماء طرابلس وباألسر الطرابلسية، وقد أدرك بعض أفراد 

أسرة ابن مكّرم مما جعله يجزم بأن ابن مكرم طرابلسي.

ج- ذك��ر أكثر من ترجموا ل��ه أنه تولى قضاء طرابلس ويبعد ان يكون ولد 

مبص��ر ثم جاء إل��ى طرابلس وتولى بها القضاء عدة س��نني ثم رجع إلى مصر 

ومات بها. 
70- الدرر الكامنة 32/5 وبغية الوعاة 248/1

71- شذرات الذهب 27/6 وفوات الوفيات 524/2
72- ص 146
169/1 -73

د- أس��رة ابن مكرم تنتمي إلى ريفع األنص��اري ورويفع كان أمير طرابلس 

واله معاوية إياها سنة 46 ه�.

ه�- أقرب اآلراء إلى القبول انه بعد تولى قضاء طرابلس واتسعت مداركه 

العلمية رأى أن إشباع رغبته العلمية ال يتسع له احمليط الطرابلسي فانتقل 

إلى مصر وتولى فيها رياسة ديوان اإلنشاء وبقي بها حتى توفي. 

و- يجب الرجوع إلى ما قاله النائب ألنه أمني فيما نقل وعالم فيما كتب 

وابن منظور ال يضيره ان يكون طرابلسياً كما هي احلقيقة74.

2- ومنه��م من رفضها أو تش��كك فيها على األقل مثل األس��تاذ علي 
مصطفى املصراتي الذي يقول ما خاصته:

أ- املؤلف من شدة شغفه بتاريخ علماء بلده وأعيانها يشد بقوة بتابيب 

ابن منظور الذي تتنازعه طرابلس وتونس ومصر.

ب- املؤلف يذكر ان ابن منظور من طرابلس الغرب وكان بودنا لو ساق دلياً 

يؤكد به أن هذا العلم اللغوي طرابلسي.

ج- لم يش��ر ابن غلبون إلى ابن منظور مما يدل على تثبت ابن غلبون أكثر 

من النائب.

د- ليس لدينا دليل اإلثبات أو النفي75.

فأين احلقيقة في كل هذا؟

74- أعام ليبيا ص 301 ، 302 وانظر ما ذكره على الفقيه حسن )في مجلة اجملمع العلمي 
العربي بدمش��ق مجل��د 32-466/3 ومابعده( وهو ال يخرج عما ذكره االس��تاذ الزاوي ولكنه 

أضاف أن أسرة ابن مكرم كانت معروفة بطرابلس وانقرضت منذ قرن تقريبا
75- مقدمة االس��تاذ املصراتي لنفحات النس��رين ص 46 ، 47 ومن الغريب ان يتخذ االستاذ 

املصراتي موقفا آخر في كتاب آخر له هو »أعام من طرابلس« وفيه يقول:
ابن منظور صاحب لس��ان العرب طرابلسي نش��أة واصا وفرعا ومتنا ويقول: اهل مصر اغنياء 
جدا بالشخصيات العلمية والدبية وطرابلس في تاريخها األدبي احوج الى ابنائها ورجالها من 
غيره��ا )ص 69( وهو موقف من ناحية يناقض موقفه الس��ابق من دع��وى النائب ومن ناحية 
اخرى يتس��م بالغرابة اذ يناش��د اهل مصر ترك ابن منظور لطرابل��س نظرا لغنى األولى وفقر 

الثانية في الشخصيات .
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اذا احتكمن��ا إلى ابن منظور نفس��ه جن��ده في مقدمة معجمه لس��ان 

الع��رب يق��ول »قال عب��د اهلل بن محمد ب��ن املكرم بن أبي احلس��ن بن أحمد 

األنصاري اخلزرجي« فهو ال يعترف بنس��بة س��وى انه أنصاري من اخلزرج، وفي 

هذا ما يوحي بأنه لم يكن يعتبر نفس��ه مواطناً اقليمياً يخص منطقة دون 

منطقة بل يعتبر نفسه ملكاً لألمة العربية جمعاء.

أما من نس��به إلى طرابلس فقد نظر إلى توليه القضاء بها، ومن نس��به 

إلى مصر فقد نظر إلى توليه دار اإلنش��اء بها معظم حياته وإلى وفاته بها. 

فإذا اردنا ان نرجح احدى النسبتني رجحنا – والشك - نسبته إلى مصر حيث 

كان توليه ديوان اإلنش��اء بها معظم عمره وحي��ث مات بها. أما دعوى أحمد 

النائب فليس من دليل عليها – كما ذكر االس��تاذ املصراتي نفس��ه - وليس 

في ترجمة النائب التي ذكرها البن منظور أي جديد يضاف إلى ما ذكره كتاب 

التراجم الس��ابقون عليه حتى ميكن ان نقبل قول األس��تاذ ال��زاوي ان النائب 

طرابلس��ي عالم بعلماء طرابلس وباألس��ر الطرابلس��ية، ب��ل ان النائب في 

ترجمته ينق��ل عن بغية الوعاة وعن الدرر الكامن��ة وعن الصفدي ولم يذكر 

واح��د من هؤالء أن ابن منظور طرابلس��ي76. وال أدري ملاذا يس��تبعد األس��تاذ 

الزاوي – من الناحية العقلية – أن يكون ابن منظور قد ولد مبصر ثم جاء إلى 

طرابل��س وتولى القضاء بها ثم عاد إلى مصر مس��قط رأس��ه؟ ومن املعروف 

ان العلم��اء في ه��ذا العصر لم يكونوا يعترفون باحلواج��ز بني الدول، كما لم 

يكونوا ملتصقني مبسقط رأسهم كما نراه اليوم.

أما كون ابن منظور ينتمي إلى رويفع االنصاري، ورويفع كان أمير طرابلس 

م��ن قبل معاوية فليس فيه مايدل على طرابلس��ية ابن منظور. فرويفع كان 

من قبل يس��كن مص��ر واختط بها داراً - كما س��بق ان ذكرن��ا – وبني رويفع 

وابن منظور ما يزيد على س��تمائة وخمس��ني س��نة، وهي فترة يكفي عشر 

معشارها إلى انتقال أي أسرة من بلد إلى بلد.

76- ويقول االس��تاذ املصراتي موجها النقد لترجمة النائب:« اكتفى مبجرد الترجمة العادية 
تلك الترجمة املتداولة والتي الكها الس��يوطي وغيره » نفحات النس��رين ص 47( فاين ثمرة 

علم النائب باألسر الطرابلسية؟

وتبق��ى بعد ذلك كلمة أخيرة تتعل��ق بالدقة والتحري في نقل النصوص 

واالستش��هاد بها؛ فقد ذكر األس��تاذ املصراتي في مقدمة حتقيقه لنفحات 

النس��رين »أن أب��ن منظور قد ع��اش ردحاً م��ن الزمن وفترة غي��ر قصيرة في 

طرابلس وولى من أهله القضاء بها كما أشار هو إلى ذلك في مادة جدب في 

كتابه لسان العرب«77 وليس في مادة جدب شيء من هذا، ولعله يعني مادة 

جرب. وحتى ما جاء في مادة جرب ال عاقة له مبا ذكره األستاذ املصراتي فكل 

ما في هذه املادة يتعلق بجد ابن منظور األعلى رويفع بن ثابت وسكناه مصر 

وانت��داب معاوية له لغزو افريقية وموته بالش��ام أو ببرقة. وليس فيها كلمة 

واحدة عن ابن منظور.

ثم جند في القرنني التاسع والعاشر أسماء مثل:

1- الش��يخ يوس��ف بن عل��ي اجلعراني املس��اتي الذي ق��ال عنه أحمد 
النائب: إمام في علوم القرآن، ومقدم في علوم اللس��ان. ألف شرح القرطبية 

وشرح األجرومية ونظمها وغير ذلك. وكان موجودا عام 820 ه�78.

2- محم��د ب��ن محمد ب��ن عبد الرحم��ن احلطاب الذي ولد س��نة 902 
وتوفي س��نة 954 بطرابل��س، وهو مؤلف متنوع الثقاف��ة مكثر في كل فن. 

وم��ن مؤلفاته اللغوية: مختصر اعراب خالد األزهري لأللفية، وحاش��ية على 

توضي��ح النحو، وش��رح خالد الوقاد عليه، واملواض��ع التي غلط فيها صاحب 

القام��وس وصاحب الصحاح، واأللفاظ الغريبة التي فس��ر صاحب الصحاح 

كل لف��ظ منها مبرادفه فاس��تغنى بها عن التفس��ير كقوله: اجلدب نقيض 

اخلصب، وحاشية على قطر الندى79.

3- أبو يوس��ف يعقوب بن أحمد بن موس��ى املتوفى سنة 894 ه�. وقد 
نش��أ في مدينة يفرن )بجبل نفوس��ة(. ويبدو انه س��افر إل��ى تونس لطلب 

العلم، فقد كان الَبْيدمورى )أحد أساتذة تونس( يسأل عنه التامذة الليبيني 

ويثن��ي علي��ه ويقول عنه: ما ف��ي تونس أنحى منه. واختلف أبو يوس��ف مع 

77- - ص 47
78- املنهل العذب 190/1

79- املنهل العذب 207/1 ونفحات النسرين 114-111
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بعض األشياخ في مسألة في النحو فأحضر في إثباتها ما يقرب من عشرين 

شاهداً من أشعار العرب. وكان ال يلحن في إعراب وال تصريف. وعبر بعضهم 

ع��ن متكنه من العلم قائاً: »أما النحو فعش��ه الذي يعرف كيف يدخل فيه 

ويخرج. وأما اللغة والتصريف فيا للعجب. وأما التفس��ير فلو ادعى أحد انه 

ما شذ عليه شيء من التفسير ما كذب ...«

ولكنه مات ولم يترك تأليفا80ً.

80- ترجمته في: األباضية في موكب التاريخ 123-121/3

خامتة
االنتاج الليبي يف امليزان
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واآلن، وبع��د أن جلنا هذه اجلولة املتأنية نقف لنس��أل: ما قيمة دور ليبيا 

الثقاف��ي طوال هذه احلقبة؟ وم��ا مكانتها بني أخواته��ا العربيات في مجال 

البحث والدراسة؟

وأول ش��يء نح��ب أن ننب��ه إلي��ه هو أن ما وصلن��ا من ت��راث ليبي ال ميثل 

كل اإلنت��اج الليب��ي؛ فقد تعرضت ليبيا خال تاريخه��ا الطويل إلى كثير من 

الهزات واالضطراب��ات التي أدت إلى ضياع كثير من إنتاجها وحرق العديد من 

مكتباتها. وأضرب على ذلك األمثلة اآلتية:

1- مكتب��ة اجلغبوب التي كانت من أندر املكتبات في العالم اإلس��امي 
نسفها االستعمار اإليطالي وضاع كثير منها.

2- مكتب��ة إس��ماعيل كمال التي أحرقتها زوجت��ه التركية كانت حتوي 
كتباً نادرة يتعلق كثير منها بتاريخ البلد والتراث الثقافي.

3- تعرض��ت كتب كثيرة في خزائن آل الص��ارى والزدام وغيرهم جلحافل 
الطلي��ان واملرتزق��ة وضاع منها ت��راث علمي كبير. وق��د كان يوجد إلى عهد 

قريب كتاب في تاريخ علماء طرابلس ولكنه ضاع. 

4- أحرق��ت مكتب��ات كثي��رة ف��ي مصرات��ة وزليطن وبعضها س��رق أو 
ضاع81.

5- حينما اكتسح العبيديون باد املغرب أتوا على اإلنتاج العلمي للدولة 
الرستمية، وعلى مؤلفاتها التي ال حتصى، وأحرقوا مكتباتها الضخمة82.

6- حرقت مئات اخلزائن اململوءة بالكتب النفيسة في الفنت املتصلة التي 
تاحقت على جبل نفوس��ة بعد القرن العاش��ر الهجري، وانتهب اإليطاليون 

الغزاة كثيرا مما أبقت عليه الفنت83.

وم��ع ذلك، ففي حدود ما وصلنا من إنتاج ليبي، نس��تطيع أن نقرر أن كل 

الذي��ن عرفوا في تل��ك الفترة من أع��ام ليبيا كانوا من املش��تغلني بالعلوم 

81- مقدمة نفحات النسرين للمصراتي ص52 ، 53
82- دبوز 387/3

83- املرجع 388/3
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الدينية وما يرتبط بها. ولم ينبغ منهم أحد ممن له اشتغال بالعلوم الدنيوية. 

ولهذا فقد كان احلشائشي على حق في قوله: »أما العلوم واملعارف العصرية، 

فا توجد عندهم بل ال يشتمون لها رائحة«84.

فماذا كانت ثمرة جهودهم في مجال الدراس��ات الدينية وما يدور حولها 

أو يرتبط بها؟ 

يتضح مما سبق أن ذكرناه وجود نهضة ثقافية دينية كبرى في ليبيا خال 

فترات متقطعة من تاريخها الذي ندرس��ه مثل القرن الرابع الذي نبغ فيه أبو 

جعف��ر أحم��د بن نصر الداودي، وأبو احلس��ن على بن محمد ب��ن املنمر. ومثل 

القرن الس��ابع الذي نبغ فيه أبو محمد عبد الس��ام املسراتي وأبو محمد بن 

أبي الدنيا وأبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم بن عبد السام والدرجيني. 

ومثل القرن الثامن الذي كاد يخلو من علماء غير أباضيني ولكنه توج بعلمني 

من أعام األباضية هما عامر الش��ماخي واس��ماعيل اجليطالي. ومثل القرن 

التاسع الذي نبغ فيه سيدي الزروق وحلولو وبدر الدين الشماخي. ومثل القرن 

العاش��ر الذي اش��تهر فيه أبناء احلطاب واإلمام اخلروبي وسيدي عبد السام 

األسمر.

وهك��ذا جند القرن الرابع ف��ي ليبيا كنظائره في البل��دان العربية األخرى 

ق��رن نهضة ورقي ثقاف��ي. أما النهضة العلمية في القرن الس��ابع فيعزوها 

األستاذ املصراتي إلى التبادل الثقافي بني بلدان املغرب العربي وبخاصة تونس 

وذل��ك في قوله: »كان القرن الس��ابع ازدهرت فيه احلرك��ة العلمية، واتصلت 

فيه طرابلس بتونس بل بالش��مال اإلفريقي اتصاال وثيقا تبودلت فيه حركات 

القض��اء والتدري��س، وكثرت رحات العلماء ومواك��ب احلجاج، حتى إن قاضي 

تونس من أبناء طرابلس وهو اإلمام أبو موسى بن عمران الهواري«85. 

وفيم��ا ب��ني القرنني الرابع والس��ابع جند رك��ودا علمي��ا رده بعضهم إلى 

االضطراب السياسي، والفوضى التي عمت الباد عقب الغزوة الهالية. وفي 

ذلك يقول احلشائشي: »كانت )طرابلس( متصلة العمارة من جميع جهاتها 

84- مقتبس في: ليبيا في كتب اجلغرافيا والرحات ص 262
85- أعام من طرابلس ص 73

كثيرة ش��جر التني والزيتون، وبها فواكه جمة ونخل. إال أن العرب أفسدت ما 

حوله��ا، وأضرت به، وأخلت بواديها، وغيرت أحوالها، وأبادت أش��جارها وغورت 

مياهها«86. ويقول الدكتور إحس��ان عباس إن »املوجة البدوية كان لها تأثير 

في احلركة العلمية؛ إذ قضت على مدن كان فيها مراكز دراسية، وأجلأت بعض 

العلم��اء إلى الهجرة، وأودت بفريق آخر منه��م«87. ويضيف إلى هذا العامل 

عاملني آخرين هما: 

1- اضطراب األوضاع السياس��ية، وخصوصا أيام مغامرات قراقوش وابن 
غانية. 

2- عدم ظهور الفرد احلاكم لتشجيع أي نوع من أنواع النشاط العلمي88 
ويب��دو ان العب��دري حينما قام برحلت��ه في أواخر القرن الس��ابع الهجري وزار 

ليبي��ا صادفت رحلته فت��رة من فترات الرك��ود العلمي، ولذلك نراه يتحس��ر 

عل��ى ضياع العلم في طرابلس. ويقول الناصري في الرد على ذلك: »وغاية ما 

يجاب به عن العبدري أنه أثر بعض الفتوحات دخلها قبل أن يقوى ساعد أهل 

اإلسام بها، فكان بها إذ ذاك ما به وصفها«89.

ويضاف إل��ى علماء ليبيا األعام الذين اش��تهروا بالتأليف ووفرة اإلنتاج، 

أولئك العلماء الليبيون الذين تولوا مناصب دينية كبرى خارج بادهم س��واء 

ف��ي مصر أو ف��ي تونس أو في غيرهما من بلدان العال��م العربي؛ مثل ابن أبي 

الدني��ا الذي ق��ال عنه الغبريني: »وظهر أمره، واش��تهر خبره، فوجه إليه من 

حاضرة تونس، واس��تدعى للسكنى بها من قبل ملك افريقية.. فوصل مرفَّع 

الق��در جليل اخلط��ر«90. وغيره كثيرون س��بق ذكرهم في فصل الدراس��ات 

اإلسامية.

وأما في مجال اإلنتاج األدبي فقد وجدنا مناذج ال بأس بها لش��عراء ليبيني 

سواء كانوا من األباضيني أو غيرهم، وإن كنا قد وجدنا كثيراً من هذه النماذج 

86- ص 65
87- تاريخ ليبيا ص 211

88- تاريخ ليبيا ص 217 وراجع تاريخ طرابلس الغرب ورقة 4 ، 5
89- صفحة ض من مقدمة محمد الفاسي

90- مقتبس في: ليبيا في كتب التاريخ والسير ص267
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ال يرقى إلى مرتبة الش��عر اجليد. ولهذا فنحن نوافق الدكتور إحس��ان عباس 

في قوله إن »طبيعة احلياة في ليبيا لم تتح فرصة لظهور ش��عراء وأدباء من 

الطراز األول. وكان أكثر املتمرس��ني بالش��عر أما من فئ��ات اللغويني مثل ابن 

األجداب��ي، وإما من الفقهاء مثل ابن أب��ي الدنيا، وأبي علي بن معمر الهواري، 

ولذا غلبت عليهم النزعة الدينية أو التعليمية«91.

ومع ذلك فقد وجدنا من األدباء الليبيني من غادر ليبيا، واستوطن صقلية 

أو غيرها من البلدان العربية، فتفوق وبرز. ومن هؤالء:

1- أبو احلس��ن علي بن أبي إسحاق الوداني الذي ذكره ابن القطاع ضمن 
الشعراء الذين استوطنوا صقلية، ووصفه بالرياسة والنفاسة. وذكر صاحب 

خريدة القصر أنه كان في عهد ابن رشيق وأنه كان بينهما مكاتبات.

2- سليمان بن محمد الطرابلسي الذي سافر إلى افريقية ثم انتقل إلى 
األندلس وتوطنها واتخذها خملالطة ملوكها سكنا92ً. 

وأما في ميدان الدراس��ات اللغوية فلم جند م��ن برز منهم – على الرغم 

من كثرة األس��ماء التي تناقلتها كتب التاريخ والتراجم – سوى ابن األجدابي 

صاحب كفاية املتحفظ، واألزمنة واألنواء.

ولع��ل انصراف علم��اء ليبيا عن الدراس��ات اللغوية يرج��ع إلى عزوفهم 

عن الدراس��ات غير اإلس��امية، وهي فكرة عبر عنها العبدري صاحب الرحلة 

املشهورة في قوله وهو بتلمسان:

وفي اللغو إخطار اللغات بباليفما أنا نحو النحو أسمو بهمتي

آللوال عارضت علم العروض عنايتي نظم  قبان  ألجعله 

  ولكنه   فقه   عال   عن   تناقض              وليس     آلراء     الهوى     مبجال93

ف��إذا كان دور ليبيا الثقافي أقل من غي��ره في بعض البلدان األخرى، فإالم 

يعزى هذا؟ قد يعزى إلى جملة عوامل أهمها:

91- تاريخ ليبيا ص 227
92- جريدة القصر ص 597-591

93- ص 22 ، 24

1- فق��ر الباد وقلة مواردها حتى إنها كانت حتصل على منحة س��نوية 
م��ن مصر تبلغ مائة ألف دين��ار حتى أبطلها إبراهيم ب��ن األغلب. ويؤيد هذا 

م��ا روى ان عب��د الرحمن بن محم��د التاجوري الطرابلس��ي حينما أقام مبكة 

زاره جماعة من الطرابلس��يني وسألوه ان يدعو لهم، فرفع يديه وقال: اللهم 

خفف حساب أهل مصر. وكرروا سؤالهم فكرر جوابه. وملا سئل عن ذلك قال: 

الذي يأكل الشعير ويلبس الصوف )يعني أهل طرابلس( ال يحتاج إلى الدعاء. 

وإمنا يحتاج إلى الدعاء أهل مصر وغيرهم من أهل الرفاهية94. 

2- اتس��اع أرجاء الب��اد وغلبة الطابع الصح��راوي95 عليها، حتى كانت 
ملج��أ للفارين أو اخلارج��ني. ومن أمثلة ذل��ك جلوء دعبل اخلزاه��ي إليها حني 

تن��اوش مع حاكم مصر96، وتوجه العباس ب��ن أحمد طولون إلى ليبيا لغزوها 

حني اختلف مع أبيه كما سبق أن ذكرنا. 

3- االضطراب السياس��ي الذي غطى الش��مال اإلفريق��ي كله، وتقلب 
الباد بني حكام متعددين من الداخل واخلارج، وقيام دويات كثيرة مس��تقلة. 

وقد كان هذا االستقال – كما يقول جوستاف لوبون – »شؤماً على افريقية 

فقد قسمها زمراً بدالً من تأليف أمة كبيرة. وقامت في افريقية دويات كثيرة 

متقاتل��ة قياما ل��م ترَ افريقية معه س��وى بصيص من احلض��ارة«97. ويقول 

الش��يخ الزاوي في وصف هذا اإلضطراب السياس��ي: »توالت على طرابلس 

الفنت في تاريخها القدمي، فما تكاد تنتهي ثورة حتى تقوم أخرى. ودامت احلال 

على ذلك مئات السنني حتى أتث احلروب املتواصلة على الرجال والثروة، وكان 

لها أسوأ األثر في تأخر أطرابلس ثقافة واقتصاداً وعمرانا«98.

94- أعام ليبيا للزاوي ص 158 ، 159
95- يق��ول مؤلف » تاريخ طرابلس الغرب »: » أقطارها اجلنوبية تكثر فيها الصخور والرمال 
وتقل فيها النباتات جدا فهي الصحراء بعينها ... وليس بها من األمكنة الصاحلة للس��كنى 
غير الواحات ... ولهذا س��كان هذه الباد قليلني .. وهم في الش��مال اكثر منهم في اجلنوب« 
)ورق��ة 2( ويدعي مؤلف »املمالك اإلس��امية في غرب افريقيا« ان مناخ الش��مال اإلفريقي 
ق��د تغير وأن املطر أخذ يقل تدريجيا وأن الصحراء تزحف على األرض التي تقع وراء الش��اطىء 

الشمالي إلفريقيا ثم يقول »وأي دليل آخر ميكن ان يوجد أكثر من إقليم طرابلس« )ص 12(
96- - حملات أدبية عن ليبيا للمصراتي ص 29

97- ص 256
98- ص 107 من التذكار البن غلبون وما بني ص 11 و ص 135 زيادة على األصل بقلم الشيخ 
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ومما يدخل في اجملال السياس��ي ما هو ثابت من ان ليبيا - في احلقبة التي 

ندرس��ها – ل��م تتخذ – ف��ي أي وقت م��ن األوقات – قاعدة حلكم يش��ملها 

ويش��مل جيرانا لها. ففي أي حكم جتاوز نفوذه حدود ليبيا لم تكن العاصمة 

تخت��ار من بني امل��دن الليبية، وإمنا كان��ت ليبيا تتبع دائماً دول��ة لها عاصمة 

خارجه��ا. وال يهمنا تعليل هذه الظاهرة بقدر م��ا تهمنا النتائج التي ترتبت 

عليه��ا. فق��د أدى هذا إلى حرمان طرابلس – أو غيره��ا من املدن الكبرى- من 

التمتع مبميزات العاصمة ذات النفوذ السياس��ي، والنش��اط العلمي القوي، 

وقوة اجلذب للعلماء واألدباء من مختلف أنحاء العالم العربي.

ومع تسليمنا بأن الدور الذي أسهم به الليبيون كان – في اجلملة – أقل 

مما أس��هم به غيرهم، فا يعني هذا أن جهدهم ال يستحق الذكر، وإنتاجهم 

ال يس��تأهل الدراس��ة، أو أن م��ا قدموه مما يص��ح إغفاله أو الس��كوت عنه. 

ولهذا فإنن��ا ال نرى معنى إلغفال الكثيرين ممن كتبوا عن الثقافة العربية دور 

ليبي��ا الثقافي؛ كما فعل أحمد أمني مثا في كتابه ظهر اإلس��ام حني قال: 

»اش��تهرت بلدان في املغرب بتقدمها في احلض��ارة والعمران والعلم واألدب 
كالقيروان واملهدية وتاهرت وسلجماس��ة وف��اس«99. ثم اليزيد!! وكما فعل 

الدكت��ور محمد عوض محم��د في كتابه الش��عوب والس��االت اإلفريقية، 

ال��ذي – بعد أن حتدث عن اإلنت��اج الثقافي املمتاز للش��مال اإلفريقي – قال: 

»وأصبح��ت فيه مراكز للثقافة والعلوم اإلس��امية ف��ي مدن مثل القيروان 
وفي مسجد القرويني بفاس«100. كأن ليبيا قد خلت من مدن عرفت باحلضارة 

والعلم واألدب كذلك!!.

وفعل مثل هذا األستاذان محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي مؤلفاً 

كت��اب »األدب املغربي« الل��ذان أقصيا ليبيا عن مجال دراس��تهما، وذكرا في 

املقدمة أن الكتاب س��يكون في ثاثة أجزاء يتناول اولها أدب املغرب األقصى، 

وثانيه��ا أدب املغرب األوس��ط )اجلزائر(، وثالثها أدب املغرب األدنى، وال يش��مل 

الزاوي
294/1 -99

100- ص 338

ذلك سوى تونس وحدها!!101.

وبع��د: فل��ن جند ما نختم ب��ه هذه الدراس��ة خيراً م��ن أن نقتبس بعض 

الش��عر ال��ذي قيل في مدح طرابلس واإلش��ادة بفضلها. فم��ن ذلك ما قاله 

التجاني حني ودع أستاذه أبا فارس عبد العزيز بن عبيد بعد إقامة في طرابلس 

استمرت عاماً ونصف: 

طرابلس يامغنى  ربوعك  منبجسسقى  كل  منه  يحييك  حيا 

مغترب تأنيس  في  لك  يد  شطت به الدار عن أنس وعن أنسفكم 

عرسأقمت فيكم على حكم النوى زمنا في  للسراء  فيه  كأنني 

إلى الكرام  الغر  أهلك  من  ملتمسأثوب  كل  لديهم  أوافي  قوم 

مبثلهما وتأنيس  جد  بني  نأى عن اخلاطر استيحاشه وُنسيما 

أثنى عليك بها ما امتد في نفسيلو لم يكن لك عندي في الزمان يد

به الفخار  حزت  من  مالقاة  عبد العزيز اإلمام العالم الندِساال 

من حلى ألفاظه في أحسن اللبسمحيي العلوم ومحظيها ومبرزها

كرمت التي  الغر  الشيم  ففاه باملدح فيها كل ذي خرسومحرز 

ملتبسيجلو اذا أشكلت في العلم مسألة كل  سناه  يجلي  ذهنا 

به اتصلت  ملا  قربه  من  مختلسنعمت  األيام  من  أنس  بوقت 

  واهلل    يحفظه     غوثاً     ملستبق            لكشف    نازلة    نوراً    ملقتبس102

ومنه م��ا قاله أحمد بن عب��د الدائم األنصاري الطرابلس��ي من قصيدة 

طويلة يرد بها على العبدري:

انها الذم  تقبل  ال  سيئاتهاطرابلس  جاوزت  حسنات  لها 

101- ص 5 مقدمة
102- الرحلة ص 306 ، 307
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حماتهابها فضالء ما الفضيل يفوقهم من  وهم  اجناد  فوارس 

وموطناً داراً  الزروق  اختارها  بهداتهاقد  مقتد  سعيد  ابن  كذا 

  تواترت   األقطاب   تترى  بأرضها              وكم   سيد   رام   املقام   بذاتها103 

103- التذكار ص 279 ، 280
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